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Língua Portuguesa 9º Ano  

Atividade para terça-feira (19 de maio de 2020) – 1 hora-aula. 

2º Bimestre 

Conteúdo: Apostila volume 2. Interpretação de notícia. (Restante dos 

exercícios sobre a notícia.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 19 de maio de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série: 9ºAno 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

2º Bimestre 

Roteiro de aula 



1. Reler a notícia da página 26 e 27. 

2. Responder às perguntas sobre o texto página 29, número 6 ao 10. 

Correção referente ao dia 15-05 

Página 27 e 28 

Atividade 1: Estão  previstas revista de material  de alunos, termo de  ajustamento de conduta,  

obrigatoriedade do uso de  uniforme, respeito e decoro  no trato com os professores,  

ressarcimento em caso de  depredação de patrimônio  e mais presença de policiais  dentro das 

escolas. 

Atividade 2: Segundo a  pesquisadora em educação,  o máximo que poderá  acontecer é haver 

a punição  do aluno e sua transferência  para outra escola, o que,  ainda segundo a socióloga,  

já acontece. 

Atividade 3: V/F/F/V. 

Atividade 4: A diretora do Sindicato  dos Professores do Distrito  Federal (Sinpro), Rosilene  

Corrêa, discorda das  medidas adotadas, porque,  segundo ela, os professores  não são 

preparados e não têm orientação  para realizar o tipo de  abordagem prevista pelo  regimento, 

como a revista. Ribamar Ferreira Neto e  seu irmão, Edmar Ferreira  Neto, concordam sobre o  

regimento escolar. Ambos  concordam com as novas  medidas previstas no  documento. 

Atividade 5: O regimento  escolar do Distrito Federal foi formulado  com base em respostas a  

um questionário de 100  perguntas aplicado pela  Polícia Militar em 55%  das escolas públicas 

em  2018, além de consultas  a escolas e a todas as coordenações regionais de  ensino no ano 

de 2019. A socióloga Marina Carvalho   defende que o regimento      deveria ser elaborado com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

a comunidade escolar, incluindo previsão de punições cabíveis. Um termo pactuado entre   

diretores, professores, alunos e pais. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 


