
Ensino Fundamental – Anos Iniciais
5º ano – 4º Dia

ATIVIDADES DE APOIO À APRENDIZAGEM



LEIA ATENTAMENTE O TEXTO ABAIXO: 

EU FOFOCO, TU FOFOCAS, ELA FOFOCA

Vamos falar a verdade: quem pode realmente afirmar que nunca fez uma fofoca? É isso mesmo!

Não adianta torcer o nariz, dizer que não gosta, que só cuida da sua vida... A fofoca é tão

enraizada no cotidiano das pessoas, que fofocamos até sem perceber. Dúvida? Você já fez

algum comentário maldoso sobre a roupa de outras pessoas? Contou, em uma rodinha de

amigos, uma história que estão dizendo sobre a menina mais popular da escola, sem confirmar

se é realmente verdadeira? Para qualquer uma dessas situações, a resposta é uma só: você

fofocou!

Agora você deve estar pensando: qual é o problema em dizer uma maldadezinha de vez em

quando ou falar da vida dos artistas? À primeira vista pode parecer que contar um

mexericozinho não tem consequência nenhuma... Mas o grande problema é que ninguém

consegue controlar os rumos que as fofocas tomam.

4º DIA 



Mesmo se for uma coisa aparentemente boba, como dizer que a blusa de alguém é horrorosa,

as fofocas costumam se espalhar e chegar ao ouvido daquele que sofreu o mexerico. Vendo do

lado de fora, pode até parecer divertido... Mas e quando a história é com a gente? Aí tudo muda

de figura, não é mesmo? Se isso está acontecendo com você, a boa notícia é que, mais rápido

do que você imagina, outra fofoca vai tomar o lugar da sua: no mundo do disse-me-disse, as

notícias se renovam mais rápido do que a velocidade da luz! Por isso, se você é a "bola da vez",

tente não ficar magoado e deixe de lado.

Adaptado de http://www.jnjbrasil.com.br/noticia_full.asp?noticia=3223



1. NO CADERNO RESPONDA ALGUMAS QUESTÕES SOBRE O TEXTO:

a) Qual o título do texto?

b) O texto fala de coisas do cotidiano de todos nós. Você achou o assunto do texto importante?

( ) SIM

( ) NÃO

c) Você acha que a fofoca é uma coisa boa? Por quê?

d) O que você sentiria se soubesse que alguém fez fofoca de você?

e) Qual seria sua atitude com a pessoa que fez a fofoca?


