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LÍNGUA PORTUGUESA – AULA 7 
 

Prática de linguagem: Leitura e escrita autônoma. 

Objetos do conhecimento: Compreensão em leitura e produção escrita. 

 
Leia a notícia: 

 
A difícil situação das queimadas 

“Pantanal tem o mês de julho com mais focos de incêndio desde o início das medições feitas pelo INPE” 

 

Dados são registrados desde 1998. Neste ano, o monitoramento ainda aponta alta de 28% 

dos incêndios na Amazônia, aumento dos focos no Cerrado e queda na Mata Atlântica, na 

Caatinga e no Pampa. 

 
Foto: Departamento de bombeiros de Mato Grosso mostra incêndio no Pantanal no dia 29 de julho. 

Foto: MATO GROSSO FIREFIGHTERS DEPARTMENT / AFP 

 

O número de queimadas registradas no Pantanal bateu recorde no mês passado: foram 

1.684 pontos no bioma, o maior número para um mês de julho desde que o Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE) começou a coletar os dados em 1998. 

Em comparação com julho do ano passado, o bioma teve 3,4 vezes mais focos de incêndio, 

segundo os dados do INPE, que registrou 494 no mesmo período em 2019. 

Considerando a situação de todos os biomas brasileiros em julho, o Pantanal teve o maior 

aumento das queimadas. Na Amazônia, que teve a segunda maior alta, houve 28% mais incêndios 

em julho de 2020 comparado a julho de 2019. 
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No Cerrado, foram registrados 5% mais incêndios em julho deste ano se comparado ao ano 

passado. Já na Mata Atlântica, na Caatinga e no Pampa, houve queda (veja gráfico). 

 
O engenheiro florestal Vinícius Freitas Silgueiro, coordenador de inteligência territorial do 

Instituto Centro de Vida (ICV), que monitora o Pantanal em Mato Grosso, diz que os incêndios no 

bioma são os piores desde 1998. "Segundo os dados de série histórica de focos de calor que o INPE 

disponibiliza, desde 1998, nós nunca tivemos essa situação nos sete primeiros meses do ano".  

Assista à reportagem e observe mais informações relevantes sobre o assunto: 

 
Link: https://globoplay.globo.com/v/8747531/ 

Fonte: Texto adaptado https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/08/03/pantanal-teve-3-vezes-mais-focos-de-incendio-em-julho-do-

que-no-mesmo-mes-em-2019-mostram-dados-do-inpe.ghtml | Acesso em 12/01/2021. 

 

1- Qual é a manchete da notícia?  

  

  

 

https://globoplay.globo.com/v/8747531/
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2- Quando o INPE começou a divulgar dados sobre os pontos de incêndios no país?  

  

  

 

 

3- Observe o gráfico e responda às questões abaixo: 

 

a) Em quais anos a pesquisa de comparação foi realizada?   

  

 

b) O gráfico oferece informações de quais regiões? 

  

  

  

 

c) Observe as medições no ano de 2020. Qual região sofreu com o maior número de focos de 

incêndio? 

  

  

 

Momento ação: Jornal – siga os passos a seguir: 
 

1. Você deverá criar uma manchete de uma notícia sobre o tema discutido na atividade.  

 

2. Pesquise mais informações sobre o assunto: converse com um adulto, leia notícias, pesquise em 

sites e revistas, assista noticiários ou reportagens... Busque sempre por informações de fontes seguras 

e certifique-se que as notícias são verdadeiras. Você conhece o Jornal Joca? Veja como este jornal, 

produzido para o público infantil, aborda diferentes assuntos:  

 Link: https://www.jornaljoca.com.br/  

https://www.jornaljoca.com.br/
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3. Planeje um roteiro com as informações mais relevantes sobre as queimadas. 

 - Manchete: título envolvente e que oferece pistas sobre o assunto que será tratado. 

 - Principais ideias: informações mais importantes da sua pesquisa. 

 - Fotografias, gráficos, mapas que possam complementar seu trabalho. 

 

4. Crie uma reportagem digital sobre o tema – você poderá utilizar o programa Word, Power point ou 

algum aplicativo que você conheça. Caso não tenha acesso aos recursos digitais, faça na página a 

seguir ou em um cartaz.  
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