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Língua Portuguesa 7º Ano  

Atividade para terça-feira (04 de Agosto de 2020) – 1 hora-aula. 

3º Bimestre 
 

Conteúdo: Apostila volume 3 – Texto expositivo.  

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 04 de Agosto de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:7º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

3º Bimestre 
Roteiro de aula 

Apostila volume 3 

1. Terminar a página 31 sobre o texto expositivo. 

 



 

Correção referente ao dia 03-08 

Pág. 29 e 30 

Atividade 1: Porque ela  teve de acompanhar a  evolução tecnológica e  o 

avanço dos estudos  pedagógicos. 

Atividade 2: Sim, essa  parte pode ser considerada  explicativa, pois explica 

a  função de um pedagogo. 

Atividade 3: Um pedagogo  desenvolve atividades que estimulam a criança  

em seu primeiro contato  com a alfabetização e com as operações  

matemáticas. Além  disso, ele cria pesquisas  científicas, baseadas em  

análises e experimentos.  Outra possibilidade é  atuar em corporações, 

avaliando candidatos que  estejam concorrendo para  determinado cargo. 

Atividade 4: As crianças do  século XXI têm mais acesso  à informação – por 

meio de tablets, smartphones e  notebooks – que os adultos  do século XX. 

Atividade 5a: Resposta  pessoal.  

Atividade 5b: Resposta  pessoal. Espera-se que  os alunos percebam, de  um 

lado, que há pouca  participação ativa dos  alunos no processo de  

aprendizagem, mas, de outro, que há a  oportunidade de conhecer  alguns 

conceitos cuja  transmissão depende de  um especialista. Assim,  uma aula 

de Ciências sobrea origem do Universo costuma ser expositiva, o que não 

exclui a possibilidade do  professor adotar outras modalidades de ensino 

desse conteúdo. 

Atividade 6: Não, elas devem ocorrer de modo gradual. A educação é muito 

complexa,  envolve muita pesquisa, estudos. Mudanças sem embasamento 

em conhecimento e  sem experiências podem ser desastrosas. 

Atividade 7: Com o avanço tecnológico, passamos a interagir com os livros 

e a carregá-los com mais facilidade. Eles podem ser ilustrados com vídeos, 

links e imagens  interativas. Isso tudo contribuiu para o aumento do hábito 

de leitura. O que muda é o  suporte em que esses livros são publicados. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


