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Oi!!!
Ficamos uma semana
sem nos ver. Sentimos
sua falta!!!
Vamos recuperar o
tempo perdido?

Hoje vamos estudar
um gênero textual
comum nos campos
de atuação do
cotidiano, familiar e
jornalístico-midiático.
Está sempre presente
nas rodas de amigos,
nos churrascos...
Trataremos das
PIADAS, ANEDOTAS.

■ Você conhece alguma piada?
■ Contar piada que faça o outro rir com gosto não é tarefa pra
qualquer um... Você sabe contar com graça, a ponto de divertir
o(s) seu(s) interlocutor(es)?
Para início de conversa, acesse o link abaixo. Por meio dele, você
ouvirá uma anedota contada pela Dupla do Riso.
https://www.youtube.com/watch?v=t5lYwNNM1Ak&list=RDQM
cdKTlnSR264&index=2
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A seguir, alguns sites onde você encontra exemplos de piadas. Acesse-os
e divirta-se!!!
https://www.youtube.com/watch?v=PE-HaK6gtWs
https://www.youtube.com/watch?v=rc3sG2JICfo
https://www.youtube.com/watch?v=At5Thw4hzjg
https://www.youtube.com/watch?v=nWjmpzAx0WM&list=RDQMcdKTlnS
R264&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=lf01OGfz9Fk
https://www.youtube.com/watch?v=-H42sZWk3XM
Sobre o gênero PIADA, você encontra no seu livro didático, da página
69 à 70.

!
E por hoje é isso
Até amanhã!!!

