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Língua Portuguesa 9º Ano  

Atividade para terça-feira (14 de abril de 2020) – 1 hora-aula. 

 

 

Conteúdo: Interpretação de conto. 

Leitura: Primeiro de Maio – Mario de Andrade (páginas 100, 101, 102, 103 e 

104.) 

Conto falado: https://www.youtube.com/watch?v=pALYpmemadw&t=28s 

(Acesso em 11-04-2020) 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 14 de abril de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série: 9ºAno 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

ROTEIRO DE AULA 
 
1. Leia o conto das páginas 100, 101 e 102, “Primeiro de Maio” de Mario de 
Andrade. 
 
2. Após ler o conto, ouça-o para ampliar sua compreensão pelo endereço: 
https://www.youtube.com/watch?v=pALYpmemadw&t=28s 

(acesso em 11-04-2020). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pALYpmemadw&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=pALYpmemadw&t=28s


3. EXPLICANDO O CONTO 
 
O conto de Mário de Andrade trata-se de uma análise crítica sobre as denúncias 
sociais em relação ao trabalhador e à repressão sofrida no século XX no governo 
de Getúlio Vargas. Devemos analisar a sutileza da construção do personagem, 
seus pensamentos, suas aspirações coletivas, seus sentimento fraternais, a 
vaidade – do bigode, dos músculos, de achar-se um “moço bonito” - , a 
lembrança da “moça do apartamento” e tantos outros indícios de sua 
humanidade complexa em meio a um contexto político social repressor. 
 
 
4. Agora, responda às perguntas de interpretação sobre o conto das páginas 
102, 103 e 104. 
Qualquer dúvida estarei à disposição.  
 
 
 
Correção referente aos exercícios do dia 13-04 
 
Página 98 e 99 
 
1. É criada a expectativa de que o pai lerá para as crianças uma história infantil, 
como “Chapeuzinho Vermelho” ou “João e Maria”. 
 
2. A expectativa é quebrada quando o pai lê um trecho da Constituição brasileira.  
 
3. Um conto de fadas é uma narrativa com base, principalmente, na tradição oral, 
que apresenta um enredo lúdico e está associado ao público infantil. A 
constituição é um texto formal, voltado para adultos, que informa sobre direitos 
e deveres dos cidadãos. 
 
4. O pai considerou o caráter fictício do conto de fadas, ao qual associou o direto 
de moradia assegurada pela Constituição.  
 
5. A charge denuncia a falta de moradia dos brasileiros que estão em situação 
de rua. Embora a Constituição estabeleça que todos os cidadãos têm direito à 
moradia, na prática, essa garantia não é assegurada. Dessa forma, ela critica a 
aplicação real da Constituição brasileira, comparando-a aos contos de fadas pelo 
caráter fictício, ou seja, irreal que possuem. 

 

 


