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Língua Portuguesa 7º Ano  

Atividade para sexta-feira (29 de maio de 2020) – 1 hora-aula. 

2º Bimestre 
 

Conteúdo: Apostila volume 2 – Gênero autobiografia. “Autobiografia de José 

Saramago”. Criação de autobiografia fictícia.  

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 29 de maio de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:7º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

2º Bimestre 
Roteiro de aula 

1. Terminar as questões da página 49, número 8 ao 10. 

2. Fazer o exercício da página 50. 

 



 

Correção das atividades referentes ao dia 28-05 

Página 47 e 48 

 

Atividade 1: É possível  citar “quilómetros”,  “passámos” e “nocturnos”.  Outras palavras podem 

ser  mencionadas: “económico”  e “académica”. 

Atividade 2: Resposta  pessoal. É possível criar hipóteses  diversas entre si. No  entanto, o mais 

provável é  que se tenha optado por  “Autobiografia de José  Saramago” para deixar  evidente, 

ao leitor, quem  é a pessoa cuja história  será contada. “Minha  autobiografia” seria um  título 

impreciso. Também  pode estar relacionado  ao desejo de criar um  distanciamento entre o  

autobiografado e o autor  para tornar os fatos  relatados mais críveis. 

Atividade 3: Resposta  pessoal. Diversos trechos  podem ser citados. Sugestões de três:  “Nasci 

numa família de  camponeses sem terra”, “Fui bom aluno na escola  primária” e “trabalhei  

durante cerca de dois  anos como serralheiro  mecânico”. 

Atividade 4: Por ser a  autobiografia um gênero  pelo qual uma pessoa  escreve sobre sua própria  

vida, é natural que se use a  1a pessoa do singular. 

Atividade 5: O escritor  fornece diversas  referências, incluindo a província onde sua  povoação 

se localiza,  o nome do rio que fica próximo a ele e a distância  que está em relação a  Lisboa, 

capital de Portugal,  lugar mais popularmente  conhecido. 

Atividade 6: São importantes dois dados fornecidos  na autobiografia: a de que José Saramago 

tem  origem em uma família  pobre (“camponeses  sem terra”) e a de que a  palavra “saramago” 

serve  para designar uma erva usada como alimento aos  pobres em tempos de  carência. Com 

essas duas  informações, é possível  inferir que a família do  escritor tenha recebido 

 

 

 

 


