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Língua Portuguesa- Literatura 8º Ano  

Atividade para segunda-feira (13 de Julho de 2020) – 2 horas-aula. 

2º Bimestre 

 

 

Conteúdo: “A volta do drible”; orações coordenadas sindéticas conclusivas 

e explicativas. 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 13 de Julho de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:8º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

Roteiro de aula 

1. Ler o texto “A volta do drible”, pág. 98. 

2. Responder às perguntas página 99 e 100. 



3. Ler as páginas 101 e 102 sobre as orações coordenadas sindéticas 

conclusivas e explicativas. 

4. Responder às páginas 102, 103 e 104.  

 

 

Correção referente ao dia 10-07 

Página 96 e 97 

Atividade 1: Resposta  pessoal. O esporte, no Brasil,  especialmente o futebol,  costuma 

comover as  pessoas e animá-las a  torcer por um time. Isso  fica evidente nos jogos  da Copa 

do Mundo de futebol masculino, quando  as empresas param suas  atividades para que todos  

possam assistir aos jogos. 

Atividade 2: Os elementos  da tirinha que indicam a animação na torcida  pela Seleção 

brasileira na  Copa do Mundo são as  bandeirinhas do Brasil, os  chapéus verde-amarelos,  os 

gestos de comemoração  dos personagens, a pipoca  e as bandeirinhas verde-amarelas 

penduradas no  último quadrinho. 

Atividade 3: O pai de Cebolinha parece surpreso com a animação das crianças porque  a Copa 

do Mundo de futebol feminino não costumava contar com o envolvimento de  grande número 

de torcedores no Brasil, como acontece com a Copa do Mundo de futebol masculino. O texto 

introdutório à tirinha pode ajudar o aluno a responder a esta questão.  Comente que essa 

situação é diferente em alguns lugares do mundo; nos Estados Unidos,  por exemplo, torcer 

pela seleção de futebol feminino é algo muito comum. 

Atividade 4: A última fala  do Cebolinha indica, por  um lado, que a Seleção  feminina do Brasil 

estava  alcançando bons resultados  no evento esportivo, por  outro, que o fato em si da 

população se animar  com o futebol feminino,  superando preconceitos,  é um motivo 

suficiente  para comemoração,  independentemente dos  resultados em campo. 

Atividade 5: Resposta  pessoal. Exemplo de artefatos como camiseta de time –  ou peças de 

roupas com  as cores do time para o  qual torceu –, cornetas,  bandeirinhas etc. 

Atividade 6: Resposta  pessoal. É possível ao torcedor ter sentimentos variados  durante a 

partida, como  alegria, esperança,  animação e tristeza, ou  desânimo. 

 


