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Língua Portuguesa- Literatura 8º Ano  

Atividade para quinta-feira (25 de junho de 2020) – 2 horas-aula. 

2º Bimestre 

 

 

Conteúdo: Pesquisa sobre Variedade Regional.  

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 25 de junho de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:8º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

Roteiro de aula 

1. Fazer o dicionário regional da página 66 e 67. Seguir o planejamento da 

pesquisa como está sendo pedido nessas páginas com as devidas 

adaptações devido à pandemia de COVID-19. A pesquisa deve ser realizada 



somente de forma virtual, e caso alguém queira consultar o colega, fazê-lo 

via aplicativo de mensagens instantâneas.  

2. A região a ser pesquisada pode ser escolhida pelo aluno. 

3. Caso haja dificuldades, fazer da própria região onde vive.  

4. Essa atividade deverá ficar arquivada no caderno de Literatura.  

 

Correção referente ao dia 23-06 

Página 64 e 65  

 

Atividade 2b: O que gera  a incompreensão entre  esses dois personagens é que eles adotam 

gírias  diferentes, cada um as de  seu tempo, então um não  compreende o outro. 

Atividade 2c: Há três tipos:  a variedade linguística  histórica, porque houve  uma mudança das 

gírias ao  longo dos anos; a variedade  social, porque se trata de uma diferença entre  

gerações; e a variedade  regional, porque termos  como “mina” e “maneiro”  são mais 

comumente  utilizados em São Paulo do  que em outras regiões do  Brasil. 

Atividade 3a: E. 

Atividade 3b: Mas, todavia,  entretanto. 

Atividade 3c: Nem. 

Atividade 4a: Não adianta  lastimar-se pelo que já  aconteceu, o passado não  se pode mudar. 

Atividade 4b: Realizar  tarefas com pressa faz com  que elas fiquem malfeitas.  É necessário 

fazê-las com  calma para que fiquem  mais próximas à perfeição. 

Atividade 4c: Aquele que  se esforça desde cedo é  “ajudado por Deus”, ou seja,  coisas boas 

acontecem  naturalmente em sua vida. 

 

Página 65 

Pesquisa de causo – atividade de cunho pessoal.  

 


