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Língua Portuguesa 7º Ano  

Atividade para quarta-feira (15 de abril de 2020) – 2 horas-aula. 

 

Conteúdo: Expressões de um povo – cultura popular e cordel -  páginas 104, 

105, 106, 107 e 108. 

RECADO: 

Queridos alunos,  

Por favor, sigam o roteiro de estudos para fazer as atividades de forma mais 

proveitosa.  

Obrigada 

Professora Ana. 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 15 de abril de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:7º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

 

Roteiro de estudos 

1. Neste capítulo, serão trabalhadas a história e as características da literatura 

de cordel, gênero nascido da cultura brasileira. Também será estudada uma letra 

de rap, a fim de se refletir sobre o tema da unidade: diversidade. 



2. Observe a imagem das páginas de abertura do capítulo 4 (104 e 105). A 

imagem é apresentada em preto e branco e aponta a técnica da xilogravura. 

Uma imagem, previamente planejada, é esculpida em madeira, de modo que os 

sulcos e as partes em relevo permitam contrapor o escuro e o claro. Depois de 

a imagem ser esculpida, as partes sem sulcos recebem pigmentação de alguma 

cor específica (comumente o preto e branco). Essas ilustrações são muito 

utilizadas para compor a literatura de cordel.  

3. Após observar a imagem, leia as páginas 104 e 105 e responda, no caderno 

de língua portuguesa, o “Vasculhando ideias”. 

4. Vá para a página 106, “Ponto de Partida”, leia o texto, e responda às perguntas 

do 1 ao 4. (pode ser na apostila mesmo, caso ache necessário, faça no caderno) 

5. Leia o cordel “História das sete cidades da Serra da Ibiapaba-CE” de Apolônio 

Alves da Costa, e responda às perguntas da página 108 do número 2 ao 6. 

 

 

 

 


