
          COLÉGIO SÃO MARCOS – EDUCAÇÃO INFANTIL, 
                                           ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 
                             
                            Rua José Maria de Paula, nº 1825    -  Tel: (0XX43) 3432- 4356 
                                   CEP 86.900-000                        Jandaia do Sul - Paraná 

 
 

 

 

Língua Portuguesa- Literatura 8º Ano  

Atividade para sexta-feira (03 de Julho de 2020) – 1 hora-aula. 

2º Bimestre 

 

 

Conteúdo: Unidade 7 – Viagens pelo país. Interpretação de campanha. 

Interpretação: “CCR SpVias inicia Operação Férias em suas rodovias”.  

Oração Coordenada Sindética Alternativa. 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 03 de Julho de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:8º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

Roteiro de aula 

1. Ler a página 75 sobre as orações Coordenadas sindéticas alternativas. 

2. Resolver os exercícios da página 75 e 76.  



 

Correção referente ao dia 02-07 

Página 71 

Atividade 3: Beberrones,  Pé-de-chumbo e Responsa. 

Atividade 4: Más Ideias  e Responsa são adotadas  com maiúsculas porque  remetem a 

personagens,  particularizando esses  seres; portanto, são  substantivos próprios. 

Atividade 5: A importância  da união entre texto verbal e não verbal nesse  impresso é torná-lo 

mais  simples e chamativo para  atrair a leitura do público. 

Atividade 6: Resposta  pessoal. Espera-se que você considere o assunto  importante e discorra  

sobre os acidentes de  trânsito, suas causas e  como evitá-los. 

Página 73 

Atividade 1: O período  escolhido para distribuição  desse material foi o início  do mês de julho 

por ser a  época de férias escolares,  em que muitas pessoas  decidem viajar de carro. 

Atividade 2: O objetivo é  orientar o motorista a viajar  com segurança, adotando  medidas 

para evitar  acidentes nas estradas. 

Atividade 3: O material é  impresso em flyer e será  distribuído em praças de  pedágios da CCR 

e em  eventos educativos. 

Atividade 4: A ilustração  presente no flyer é de um pai dirigindo, com  sua família no carro. 

Essa escolha foi feita tanto para  representar uma família  saindo em viagem de férias  quanto 

para fazer um apelo  emotivo. 

Atividade 5: Chamar a  atenção do público para a  mensagem de maneira mais  eficiente. 

Atividade 6: A polissemia  nesse título está na palavra  “direção”. O texto da  campanha 

explora o duplo  sentido de “direção” – ato  de dirigir um veículo ou o rumo que tomamos. O  

título, portanto, aponta  para as duas possibilidades  de leitura. 

Página 74 

 

Atividade 7: Os serviços  prestados pela CCR, como  atendimento por telefone e  socorro. 

Atividade 8: O símbolo  indica checklist, ou seja,  uma lista que deve ser  conferida pelo 

motorista.  É usada para facilitar a  checagem de cada item. 

Atividade 9: A linguagem  desse material é simples, objetiva, de fácil  compreensão. 

Atividade 10: Resposta  pessoal. Espera-se que  os alunos comentem a importância da  

conscientização que o  informativo promove. A  leitura leva o indivíduo a  lembrar-se dos riscos 

que  a direção irresponsável  pode causar a motoristas e  passageiros. 

 


