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Língua Portuguesa- Literatura 8º Ano  

Atividade para terça-feira (12 de maio de 2020) – 1 hora-aula. 

2º Bimestre 

 

 

Conteúdo: Relato histórico – interpretação. Página 19, 20 e 21.  

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul,  12 de Maio de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:8º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

Roteiro de aula 

1. Releia o relato histórico da página 19 e 20. Observe suas características 

principais e sua importância temática.  

2. Responda às questões da página 21, do número 1 ao 6 sobre o texto lido.  

 



Correção referente ao dia 11-05 

Página 18 e 19 – interpretação de charge 

1: O passado é representado pelo museu incendiado e o esqueleto de um  dinossauro queimado, 

já o futuro é representado por um dinossauro ameaçador. 

Atividade 2: Os museus costumam ser ligados ao passado porque neles são  conservadas as 

memórias da sociedade, por meio de obras de arte ou de documentos  do passado. 

Atividade 3: O museu queimado representa um passado apagado. 

Atividade 4: A perspectiva de futuro se apresenta como assustadora, pois, segundo a  charge, o 

futuro da humanidade é retornar à era dos dinossauros, que foram extintos. 

Atividade 5: O museu  queimado relaciona-se  com um futuro de feições  ameaçadoras porque  

uma sociedade que não  preserva sua memória  histórica tende a ter um  futuro incerto, 

permeado por erros já cometidos pela  humanidade. 

Atividade 6: George  Santayana afirma que  uma sociedade que não  pode se lembrar de seu  

passado está condenada  a repeti-lo. A charge da  cartunista Laerte pode  ser interpretada por  

esse viés – um passado apagado prediz um futuro  caótico e ameaçador (os  dinossauros 

desapareceram  da face da Terra), já que os homens não poderão  recorrer ao conhecimento  de 

sua história para seguir  evoluindo e não repetir os erros das gerações  anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


