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Língua Portuguesa 7º Ano  

Atividade para quarta-feira (02 de Setembro de 2020) – 2 horas-aula. 

3º Bimestre 
 

Conteúdo: Apostila volume 3 – Modo Imperativo, texto publicitário. 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 02 de Setembro de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:7º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

3º Bimestre 
Roteiro de aula 

Apostila volume 3 

1. Resolver os exercícios do mural do conhecimento página 92 e 93. 



 

 

Correção referente ao dia 01-09 

Pág. 89, 90 e 91 

Atividade 1: Não. Para  não soar tão imperativo, os  verbos foram usados no infinitivo. 

Atividade 2: “[…] dê o  exemplo às crianças e  não seja consumista; não  caia na tentação de 

dar  presentes para substituir  a ausência.” 

Atividade 3: Sugestão: 

• Incentive a brincadeira  em grupo; 

• Troque o Dia do  Brinquedo pelo Dia da  Brincadeira; 

• Evite competições entre  os alunos; 

• Dê exemplos para as  crianças; 

• Não seja consumista; 

• Não caia na tentação  de dar presentes para  substituir a ausência; 

• Converse com as  crianças sobre o objetivo  da publicidade; 

• Estimule as crianças a  criar campanhas na escola; 

• Antes de sair de casa  para comprar, combine  com as crianças o que será  adquirido; 

• Pesquise os produtos  antes de comprar por  impulso; 

• Ensine às crianças o  valor do dinheiro, entre  outras ações. 

 

Atividade 4 

a) Resposta pessoal.  Espera-se que o aluno  perceba que, isolada do  contexto, a frase 

parece  uma mera resposta à  pergunta do personagem;  contudo, no contexto em  

que é dita, percebe-se  que é uma advertência ao  menino, uma ordem. 

b) “Ficar longe da  geladeira.” No imperativo:  Fique longe da geladeira. 

c) Não. A ordem da mãe  passa a ser dirigida  especificamente a ele,  já não pode ser 

tomada como uma resposta geral  para a primeira pergunta  da tirinha. 

 

 

 

 

 


