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Língua Portuguesa 7º Ano  

Atividade para terça-feira (23 de junho de 2020) – 1 hora-aula. 

2º Bimestre 
 

Conteúdo: Apostila volume 2 – Gênero diário. O diário de Zlata – Fragmentos.  

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 23 de junho de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:7º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

2º Bimestre 
Roteiro de aula 

1. Reler as páginas 68 e 69 que contêm os fragmentos do diário a Zlata 

Filipovic´. 

2. Terminar as perguntas sobre o diário de Zlata na página 72, número 6 ao 

9.  



 

 

Correção das atividades referentes ao dia 22-06 

Página 70 e 71 

 

 

Atividade 1: O relato  sempre se inicia com um  cabeçalho, contendo a data  em que ele foi 

produzido, e  a saudação “Dear Mimmy”. Em seguida, há o relato  em si sobre o que ocorreu  

com Zlata e sobre suas impressões. Finalmente, há  uma despedida da autora,  que varia entre 

“Sua Zlata”  e “Zlata, que ama você”. 

Atividade 2: De um relato  para outro, há a diferença  aproximada de um mês. 

Atividade 3: Resposta  pessoal. De um relato para  outro, existe um tom  de preocupação e até 

desespero que se mostra  crescente: na narrativa do  dia 20 de abril, Zlata revela  suas 

descobertas quanto  aos males da guerra; na  do dia 29 de junho, indica não estar mais 

aguentando  o que está vivendo, o que,  inclusive, a faz chorar. 

Atividade 4: Porque  brincadeiras fazem parte de  seu universo, já que Zlata,  quando escreve 

seu diário,  ainda é uma criança. 

Atividade 5: Resposta  pessoal. Zlata, por estar em  meio a uma guerra, ficou  isolada de 

muitas pessoas  queridas, incluindo amigos  para quem ela pudesse  confidenciar experiências  

pessoais. Sendo assim, o  diário, apesar de ser um  mero objeto, tornou-se um  ser por quem 

ela passou a  nutrir afeto, como se fosse  realmente um amigo. 

 

 

 

 

 

 

 


