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Caro aluno(a); iniciamos a Unidade 2 do nosso livro de Língua

Portuguesa trabalhando o Gênero textual Resenha Crítica de Filme.

Ainda em sala de aula assistimos ao Filme “Meu malvado favorito 3”

(4º anos B,C e D) e ao filme “Top Dog” (4º ano A) após foi solicitada a

resenha de ambos. Agora daremos continuidade aos nosso estudos por

esse meio de comunicação, até que tudo volte ao “normal”. Sendo

assim, solicito que vocês leiam aos slides que seguem relembrando o

gênero abordado e façam também as atividades propostas. Espero vê-

lo em breve em nossa sala de aula. Um forte abraço virtual!



Recordando ...











Observe alguns pontos que não devem faltar no seu texto:

• Imparcialidade: Ser imparcial significa deixar as emoções de lado e escrever 
sem tomar partido, isto é, sem deixar que motivos pessoais contaminem a 
escrita; 

• Cientificidade: A resenha deve ter cunho científico, ou seja, ela deve ser 
racional, apresentar um sistema de ideias ordenadas de maneira lógica e 
verificável (afirmações que podem ser comprovadas através da observação);

• Objetividade: Na resenha deve constar aquilo que for estritamente 
essencial, respeitando a característica principal do gênero, que é a 
brevidade. 





Fonte: “Filme de super-heroína é tão bom que parece da
Marvel”, Thales de Menezes. Folha de São Paulo. Disponível em:

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2017/05/1888696-filme-de-
super-heroina-e-tao-bom-que-parece-da-marvel.shtml Acesso em: 27/03/2020

• Insira esse endereço no navegador. Leia o texto sobre o filme Mulher-
Maravilha.

• Qual será o assunto do texto?

• Qual será a opinião do autor sobre o assunto?

• Após a leitura da resenha do filme responda as questões que seguem.
Onde respondo professora? No seu caderno de Português. Lembre-se
de colocar o cabeçalho, a data desta atividade será 30.03

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2017/05/1888696-filme-de-super-heroina-e-tao-bom-que-parece-da-marvel.shtml


• Durante a leitura, busquem no texto as pistas que indicam o posicionamento do autor
em relação ao filme resenhado, como, por exemplo: “É tão bom que parece da Marvel”
no título; “na verdade, parece melhor do que quase todos os filmes da Marvel” no
terceiro parágrafo; “cenas leves de química romântica” e “sequência de ações
empolgantes” no quinto parágrafo; “A israelense Gal Gadot é realmente uma maravilha”
no sexto parágrafo; “O roteiro ganha pontos” no oitavo parágrafo; “o filme rende muita
discussão” no nono parágrafo; “provavelmente o início de uma franquia com tudo para
dar certo” no último parágrafo.

*****Após a leitura, responda: (Copie as perguntas no seu caderno e responda)

• Para que serve esse texto?

• Onde ele pode ser encontrado?

• Quem são os possíveis leitores desse gênero textual?

• Quem escreve esse tipo de texto?

• Com que objetivos esse tipo de texto é escrito?

• Caso você tenha assistido ao filme resenhado, concorda com a opinião do autor do 
texto? se você não assistiu ao filme, o texto despertou o interesse em assisti-lo?




