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Bom dia, meus queridos alunos!!! 

Desejo que todos tenham uma ótima semana! 

A saudade vai aumentando a cada dia que passa, mas tudo é para um bem 

maior. 

 

E aí, lembram de como fazemos leitura de legenda? 

Hummm, lógico que lembram!! 

Sempre disse que vocês são alunos excelentes!!!! 

Então vamos lá para nossa segunda semana de aula online. Mantendo a 

organização, capricho, comprometimento, letra bonita, parágrafos,... para termos 

o resultado de um ótimo trabalho. 

Não esqueçam do traço e data para separar cada atividade semanal. 

Observar com atenção a legenda: 

 

Observar com atenção a legenda: 

 

Não precisa copiar no caderno.  

 

Copiar no caderno. 

 

 

https://mensagens.culturamix.com/auto-ajuda/mensagem-para-comecar-bem-a-semana


 

Vamos dar continuidade aos nossos estudos? 

Nesta semana vamos estudar sobre o gênero textual diário pessoal. Mas, o que é 

diário pessoal?  

Então vamos lá, caderno e lápis na mão!! 

 

 

Gênero textual: Diário pessoal. 

 

A palavra “diário” (do latim diarium) está relacionada com o termo “dia” e 

pode ser considerado uma autobiografia. 

 

Diário Pessoal é uma forma de relato pessoal em que a pessoa relata 

experiencias, ideias, opiniões, desejos, sentimentos, acontecimentos e fatos do 

cotidiano, vividas por seu autor, por isso, pertence ao âmbito de fatos reais. 

Na comunicação virtual, os blogs se assemelham aos diários, uma vez que 

possuem as mesmas características, e por isso, são chamados “Diários Virtuais”. 

  Os diários podem ser importantes documentos históricos de testemunho 

que revelam uma época, por exemplo, o famoso “Diário de Anne Frank” em que 

a autora adolescente e judia aborda sobre os dias em que passou escondida na 

Holanda, durante o período do holocausto. 

(https://youtruth.weebly.com/uploads/1/3/1/8/1318459/o_diario_de_anne_frank_-portuguese.pdf)  

 Antes da internet, o diário além de ser em forma de texto, também incluía 

fotos, figuras, bilhetes, anotações e poesias. Também eram chamados de 

“agenda”, sendo, portanto, um diálogo íntimo entre o escritor e o papel. 

Os diários eram produzidos para serem lidos somente pelas próprias 

pessoas ou por um amigo muito íntimo, pois ele reunia diversos segredos. 

Alguns tipos de diários até incluíam um cadeado com chave. 

A linguagem utilizada nos diários pessoais era informal, coloquial, 

despreocupada e familiar com expressões populares e gírias. 

Os blogs (diários) de hoje, podem ser produzidos com uma linguagem mais 

despreocupada, no entanto, dependendo do número de leitores e o público alvo, 

as pessoas utilizam uma linguagem mais formal. 

 

As principais características dos diários são: 

 

 Relatos pessoais. 

https://youtruth.weebly.com/uploads/1/3/1/8/1318459/o_diario_de_anne_frank_-portuguese.pdf


 Histórias verídicas. 

 Registro de acontecimentos. 

 Escritos em primeira pessoa. 

 Registros em ordem cronológica. 

 Caráter íntimo e confidente. 

 Espontaneidade. 

 Vocabulário simples. 

 Linguagem informal. 

 Textos assinados. 

 

Informações baseadas no texto de Daniela Diana (professora licenciada em letras). 

  

1- Observar as imagens das páginas 44 e 45 do livro Ápis de português. 

 

1.1- Copiar e responder no caderno as atividades da página 45 do livro Ápis de 

português. 

 

  

Leitura e interpretação do texto: Diário de Julieta. 

 

 O texto Diário de Julieta escrito na página 46 do livro de português, é um 

exemplo de diário ficcional, ou seja, uma história fictícia, inventada, já que foi 

escrita por outra pessoa, no caso, o autor Ziraldo. A estrutura do diário ficcional 

e a forma de expressão são semelhantes ao diário real, principalmente ao que se 

refere ao uso da linguagem, mais espontânea e informal. 

 

2- Ler o texto “Diário de Julieta” na página 46 do livro Ápis de português. 

 

3- Interpretação do texto.  

 

3.1- Desenvolver no livro as atividades das páginas 47 e 48 do livro Ápis de 

português. 

Observação: As atividades que estão direcionadas 

para fazer em grupo, dupla ou com a professora, 

desenvolvê-la individualmente. 

 



Ótimo trabalho!!  Em caso de dúvidas estou à disposição através do grupo de 

WhatsApp, particular e Gmail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


