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Colégio: _________________________________________________________ 

Nome: _____________________________________________ 
 

nº _______ 
 

Professor (a): __________________________ Ano: 7º Turma: _______ 

Data: ____/____/2020   Desconto Ortográfico: _______ 
 

1º ROTEIRO SEMANAL DE REDAÇÃO 

 
I) Para começarmos, façam a leitura dos tópicos a seguir referente ao capítulo 1: 

 

Notícias do cotidiano – páginas 7 e 8; 

Notícias do esporte – páginas 8, 9 e 10; 

Produção escrita: Notícia: - páginas 13, 14 e 15; 

Foto jornalístico – página 17; 

Foto denúncia – páginas 18, 19 e 20; 

Fotojornalismo: multimodalidade – páginas 20 e 21. 

 

II) Revejam todas as atividades que já foram feitas em sala de aula.  

 

III) Ao final dessas atividades, faças as atividades que foram sinalizadas em aula. 

 

IV) Como combinado, faça individualmente as atividades que estão marcadas com “em grupo” 

 

V) Faça a redação proposta: 

 
 
 
 
Vocês deverão enviar as redações digitadas no word (.doc) para o e-mail do seu professor: 

(2701) mjm.redacao@gmail.com  

(2702) antoniojean1551@gmail.com  

 

As redações deverão ser entregues até o dia 10/04, após esse dia, serão desconsideradas. 
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REVISÃO DE REDAÇÃO 

 
 “Lide é o primeiro parágrafo de uma notícia, no qual são apresentadas ao leitor as principais 

informações sobre o fato noticiado.” 

 

Leia a notícia abaixo: 

 

 

Schunke, do Del Valle, briga pela bola com Byron Castillo 

 

Triunfo em meio ao 
coronavírus 

 

► GUAYAQU1L - O surto do 

coronavírus no Equador fez com 

que o Estádio Monumental Isidro 

Romero Carbo, em Guayaquil, 

passasse longe de estar lotado. 

Quem foi corajoso o suficiente pa-

ra ir ao jogo viu o Independi- ente 

dei Valle estrear com o pé direito 

na fase de grupos da Libertadores. 

Ontem, os visitantes derrotaram o 

Barcelona por 3 a 0 pelo Grupo A, 

o mesmo do Flamengo. 

O baixo público tem explicação: 

seis pessoas foram contagiadas 

pelo coronavírus no Equador e 

havia o risco de a partida ser 

disputada com os portões 

fechados. O cenário só mudou   

quando     Pedro    Pablo      Duart, 

 

governador da província de 

Guayas, confirmou a partida tendo 

a presença de torcedores. O 

problema é que nem a liberação 

atraiu o público. 

O Del Valle mostrou que uma 

de suas virtudes é manter o estilo 

de jogo, privilegiando a posse de 

bola e controlando as ações. 

Gabriel Torres, Ortíz e Pellarano, 

de pênalti, fizeram os gols da 

vitória. 

Pelo Grupo B, na Argentina, o 

Palmeiras começou em grande 

estilo derrotando o Tigre por 2 a 0, 

gols de Luiz Adriano e Willian. O 

próximo compromisso do 

Alviverde será na terça-feira, em 

casa, contra o paraguaio Guarani. 
 

Quinta feira – 05/03/2020 - Extra 
 

1º trimestre 



01 Releia a notícia e responda: 

 
a) O que aconteceu? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
b) Quando? 
___________________________________________________________________________ 
c) Onde? 
___________________________________________________________________________ 
d) Por quê? 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
e) Como? 
___________________________________________________________________________ 
 

02 Faça a leitura da imagem a seguir e escreva uma notícia baseada nela: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


