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# ESCOLA SEM MUROS: EM CASA TAMBÉM SE APRENDE! 
 

Língua portuguesa 4º ano (Atividade 15) 

Atividade com a habilidade (EF04LP14), identificar, em notícias, fatos, participantes, local e 
momento/tempo da ocorrência do fato noticiado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Que gênero textual é esse? Assinale a alternativa correta. 

 (a) Conto.          

 (b) Poema. 

 (c) Carta. 

 (d) Notícia. 

 

2. Como ele está organizado? 

 (a) Uma coluna.           

 (b) Duas colunas.       

 (c) Versos. 

 (d) Estrofes. 

 

3. Onde foi publicado? 

 (a) Carta.           

 (b) Bula de remédio.      

 (c) Site. 

 (d) Encarte de supermercado. 
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4. Qual é o assunto do texto? 

 (a) O amor de menino autista e seu cachorro.           

 (b) Cães guia para crianças com problemas de audição. 

 (c) Passear com cães deixa crianças felizes. 

 (d) Criança dorme com seu cachorro. 

 

5. Qual é a função da foto e da legenda na notícia lida? 

(a) Mostrar como o cão-guia e o menino James Cheung se relacionam bem.           

(b) Explicar o que é um cão-guia. 

(c) Mostrar como o cão-guia deve ser ensinado. 

(d) Explicar como o menino ouve o cão-guia. 

 

6. A notícia abaixo precisa ser montada conforme o texto original. Vamos organizar? Recorte as 

fichas e cole-as em uma folha na ordem certa. 

 
Ele está mais independente e confiante e desenvolveu um ótimo relacionamento com o 
cão. 
 

 
No último ano, a instituição Cães Guia para Surdos deu 12 destes cães para crianças. 
Uma delas foi James Cheung, um menino de 11 anos com dificuldades de audição. 
 

 
Crianças surdas recebem ajuda de cães guia na Grã-Bretanha 
 

 
O cão de James é o labrador Kurt, que o alerta quando ele precisa acordar de manhã, 
quando sua mãe o chama e em situações de perigo, como quando um alarme de 
incêndio dispara. 
 

 
Uma instituição de caridade britânica iniciou um projeto piloto para fornecer cães guia 
para crianças com problemas de audição. 
 

 
Kurt foi treinado para responder a certos sons e ordens. 
Segundo a família de James, seu comportamento mudou após a chegada do animal. 

 
 

 

Professoras parceiras para a elaboração das atividades: 

 

Adriana Cristina, Daniela Cursino, Flávia Silva, Juliana Elias, Maria Marisa, Shirley de Moura, 

Silvia de Oliveira, Vanessa Testa. 

 


