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Língua Portuguesa 7º Ano  

Atividade para quarta-feira (20 de maio de 2020) – 2 horas-aula. 

2º Bimestre 
 

Conteúdo: Apostila volume 2 – Interpretação de texto (biografia). Restante das 

questões página 30. 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 20 de maio de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:7º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

2º Bimestre 
Roteiro de aula 

1. Ler o texto da página 27 e 28 “Em defesa da educação: Malala Yousafzai”. 

Responda às questões da página 30, número 6 ao 8. 

 



 

Correção das atividades referentes ao dia 15-05 

Página 28 e 29 

Atividade 1: Quem fez  essa declaração foi a  própria Malala Yousafzai. As  aspas indicam que 

se trata  de uma citação daquilo que  outra pessoa afirmou. Como  o texto é sobre Malala, é  

possível deduzir que seja  ela a autora da frase ou da  citação. 

Atividade 2: Nas primeiras  linhas do texto, é informado  quando e onde Malala  nasceu. 

Atividade 3: Seu país  vive uma situação de  grave crise educacional.  Segundo dados da 

Unesco  (Organização das Nações  Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura),  mais de 

cinco milhões de  crianças não frequentam  a escola, sendo a maioria composta por meninas, e 

as  taxas de analfabetismo são  assustadoramente altas. 

Atividade 4: De acordo  com o texto, parte dessa  disposição tem influência  de seu pai, 

Ziauddin  Yousafzai, que sempre foi  um defensor da educação  e transmitiu essa paixão à  

filha. 

Atividade 5: Malala  começou sua luta  escondendo os livros sob a  roupa e não usando mais o  

uniforme para não chamar  atenção. Era uma forma de resistir às proibições  quanto à sua 

frequência  escolar. Além disso, sob um  pseudônimo, começou a  escrever um blog em que  

relatava suas dificuldades. 

 


