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Língua Portuguesa 7º Ano  

Atividade para quinta-feira (09 de Julho de 2020) – 1 hora-aula. 

2º Bimestre 
 

Conteúdo: Apostila volume 2 –Interpretação – As viagens de Marco Polo.  

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 09 de Julho de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:7º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

2º Bimestre 
Roteiro de aula 

1. Ler as páginas 94 e 95 “As viagens de Marco Polo”. 

2. Responder às perguntas da página 95 e 96.  

 



 

. 

 

 

Correção das atividades referentes ao dia 08-07  

Página 92 e 93 

 

Atividade 1: Resposta  pessoal. Espera-se que os  alunos considerem a época  em que a carta 

foi escrita e como isso influencia na  linguagem. 

Atividade 2: Pero Vaz  de Caminha utiliza o  pronome de tratamento  “Vossa Alteza”. Ele  

escolhe precisamente  esse pronome porque  seu interlocutor é um rei.  “Vossa Alteza” refere-

se,  justamente, a quem é rei. 

Atividade 3: “A partida de  Belém foi — como Vossa  Alteza sabe, segunda-feira 9  de março”. 

Atividade 4: 

a) Mostraram animais:  um papagaio pardo, um  carneiro e uma galinha. 

Atividade 4: 

b) Resposta pessoal. 

Atividade 5: Pero Vaz de  Caminha achou a terra  bem extensa: “Pelo sertão  nos pareceu, vista 

do mar,  muito grande; porque a estender olhos, não  podíamos ver senão terra e  arvoredos 

— terra que nos  parecia muito extensa”. 

Atividade 6: Resposta  pessoal. Espera-se que  os alunos percebam que,  no contexto das 

Grandes Navegações, era importante  ao rei de Portugal —  interlocutor de Pero Vaz de 

Caminha — saber  sobre as terras que eram  conquistadas, pois elas  pertenceriam ao seu país. 

Atividade 7: A viagem  da frota de Pedro Álvares  Cabral visava à expansão territorial. Uma 

viagem que  se faça com a família visa  ao divertimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


