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LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS

Fica Dica
Querido(a) aluno(a):
Como forma de prevenção contra a propagação do coronavírus no país e em sintonia
com as determinações do Ministério da Saúde, as aulas escolares tiveram de
ser suspensas, mas nós, da Conquista Solução Educacional, não queremos que
haja prejuízo, nesse período, ao se considerar o trabalho e o desenvolvimento de
habilidades que são essenciais para a sua competência leitora e escritora, vistos os
desafios que você terá pela frente, como ENEM e vestibular. Sendo assim, levamos a
“escola” até você!
Elaboramos propostas de trabalho para serem desenvolvidas nas próximas semanas,
envolvendo, a princípio, conteúdos do volume 5 – GÊNEROS NAS PROVAS OFICIAIS.
As orientações deverão ser seguidas e executadas em casa, no horário que melhor
lhe convier, conforme a sua rotina de estudos.
Você pode utilizar seu livro impresso ou o virtual, acessado no Portal Conquista. Em
alguns momentos, você deverá fazer o registro das suas atividades e, para isso, use
de sua criatividade, de forma a facilitar e agilizar o seu estudo.

Gêneros nas Provas Oficiais
Você deve ter feito contato, no seu dia a dia, com muitos dos
gêneros textuais que são apresentados nos capítulos do livro
5, Gêneros nas provas oficiais, pois eles circulam socialmente
e, por isso, também aparecem nas avaliações externas.
Mas o que será que a maioria deles tem em comum?
Para entendê-los melhor, há necessidade de um conhecimento
de mundo, de se estar atualizado com os acontecimentos do
estado, do país, do mundo. Também é necessário que se tenha
um posicionamento perante as questões, os fatos apresentados
nesses textos, ou que se construa esse ponto de vista após
muitas leituras e discussões, tomando o cuidado com as
manipulações de ideias e com as fake news.
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Hoje, sem dúvida, o tema mais
comentado é a pandemia
ocasionada pelo novo
coronavírus e a infecção
conhecida como COVID-19.
Devido à importância desse
tema, é bem provável que
apareça em questões dos
vestibulares e do Enem.

Aqui vão algumas perguntas, para que você
pesquise e fique por dentro!
O que é o coronavírus?
■ Quais as características dos vírus que fazem parte
desse grupo?
■ Que infecções eles podem desencadear?
■ O que é epidemia? E pandemia?
■ Qual a importância da vacina para a saúde?
■ As medidas de isolamento social, tomadas pelo
governo, são mesmo necessárias? Por quê?

