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Língua Portuguesa 9º Ano  

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

2º Bimestre 

Conteúdo: Apostila volume 2. Interpretação de texto normativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 12 de maio de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série: 9ºAno 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

2º Bimestre 

Roteiro de aula 



1. Releia o texto da página 19 e 20 sobre o Estatuto da criança e do 

Adolescente. 

2. Responda às perguntas da página 21 e 22 sobre o texto. (Número 1 ao 7) 

Correção referente ao dia 11-05 

Página 18 e 19 

Atividade 1: A aparência  de Armandinho e de seu  sapo indica que o menino  e seu 

animal de estimação  estavam fazendo alguma  travessura, pois estão  completamente 

sujos de lama. 

Atividade 2: Pai, mãe ou  responsável representam  uma figura de autoridade – ou 

hierarquicamente  superior – dentro da  estrutura familiar, pois  possuem o papel de  

cuidadores e adultos  da casa. 

Atividade 3: A fala do  pai sobre a necessidade  de impor limites nos leva  a crer que 

Armandinho  quebrou algumas das  regras impostas a ele e, por isso, sofrerá as  

consequências. 

Atividade 4: Respeitar as  regras está estritamente  ligado a respeitar os outros,  porque 

as regras são  impostas para a vivência  harmoniosa em sociedade;  portanto, quando 

seguimos  as regras, evitamos  ultrapassar os nossos  limites e entrar no espaço  do 

outro. Aprender a lidar  com as frustrações, nesse  sentido, é aprender que  nem sempre 

podemos fazer  tudo aquilo que queremos,  porque há regras que nos  limitam. 

Atividade 5: Torna-se um  adulto mimado, egoísta e  birrento quem não aceita  os limites 

e as regras para  viver em sociedade; aquele  que não aceita as normas  vive só em prol 

do próprio  desejo, sem se importar  com as necessidades e  espaços alheios. 

Atividade 6: Resposta  pessoal. 

 

 

 
 

 

 

 

 


