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Língua Portuguesa- Literatura 8º Ano  

Atividade para terça-feira (01 de Setembro de 2020) – 1 hora-aula. 

3º Bimestre 

 

 

Conteúdo: Ortografia: mais, más e mas. Eca. 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 01 de Setembro de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:8º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

Roteiro de aula 

1. Ler a página 76 sobre “Ortografia: mas, mais e más”. 

2. Fazer os exercícios da página 77 e 78. 



 

Correção referente ao dia 31-08 

Pág. 70 e 71 

Atividade 1: Mônica  propõe uma competição de  quem pega mais maçãs. 

Atividade 2: A altura  é um privilégio para a competição de quem pega  mais maçãs, porque as  

frutas se encontram no alto  da copa da árvore. 

Atividade 3: A personagem  Milena busca um caixote  para que o amigo Dudu  possa subir, 

porque ele é  mais baixo e estaria em  desvantagem em relação a  ela e Mônica na competição  

para pegar maçãs por não  as alcançar. 

Atividade 4: Sim, seria  injusto se todos ganhassem  um caixote, pois a  desigualdade entre os  

competidores continuaria. 

Atividade 5: Igualdade é tratar todos de maneira igual, sem considerar as  particularidades de 

cada um, enquanto equidade é permitir as mesmas oportunidades  sociais a uma pessoa por 

meio do respeito às suas singularidades. 

Atividade 6: Resposta pessoal, mas espera-se que o aluno julgue que a atitude de  Milena foi 

justa e justifique alegando que todos os competidores deveriam ter as  mesmas oportunidades 

ao entrar em uma competição. 

Pág. 73, 74 e 75 

Atividade 1: O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei que estabelece os  direitos e 

deveres das pessoas com menos de 18 anos, fixando medidas especiais  de proteção e 

assistência a serem executados, conjuntamente, pela família, pela  comunidade e pelo Poder 

Público. 

Atividade 2: É justo estabelecer medidas especiais que levam em consideração  as 

singularidades de um grupo que é vulnerável. Portanto, é justo que crianças e adolescentes 

tenham medidas especiais de proteção e assistência, porque pessoas  com menos de 18 anos 

são mais susceptíveis a exploração e outras violências. 

Atividade 3: As correntes  críticas favoráveis ao ECA  afirmam que ele ajudou o país a concretizar  

uma cultura de direitos  relativos à criança e ao adolescente, como relativos  à vida, saúde, 

alimentação,  educação, esporte e lazer. Todavia, o sistema  socioeducativo para  adolescentes 

infratores  está superlotado e é  incapaz de proporcionar  reabilitação adequada. 

Atividade 4: As correntes  críticas desfavoráveis ao Eca afirmam que ele  proporciona 

impunidade  a jovens infratores e que  o sistema socioeducativo,  na verdade, estimularia o 

crime. Pensando nisso,  esses críticos pedem  endurecimento da  legislação. 

Atividade 5: A secretária  nacional dos Direitos da  Criança e do Adolescente  é favorável ao ECA, 

porque  defende que é uma lei  avançada, reconhecida  internacionalmente e que proporcionou 

muitos  avanços no sentido de  promoção dos direitos das  crianças e adolescentes,  mesmo que 

admita que  ainda precise avançar na  questão da violência. 



Atividade 6: A Lei da Primeira Infância estabelece que o Estado deve estabelecer  políticas, 

planos, programas e serviços para a primeira infância e a instituição do  Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo (Sinase). 

Atividade 7: Defender que o ECA possibilitou aprimoramentos como essa lei, que  trouxe novas 

responsabilidades ao Estado. 

Atividade 8: O Ministério  defende que há relação  entre o ECA e as políticas  sociais porque as 

leis  expõem os problemas e  mostram as necessidades  sociais da criança e do  adolescente; já 

as políticas  públicas procuram cumprir  o que está estabelecido nas  leis e sanar os problemas  

que acometem crianças e adolescentes. 

Atividade 9: Resposta  pessoal. Espera-se que  o aluno discorra sobre  a organização social e a 

necessidade de direitos e  deveres bem estabelecidos. 

Atividade 10: Resposta  pessoal. Espera-se que  o aluno comente que  algumas crianças e 

adolescentes do país não  possuem seus direitos  básicos garantidos, ou seja,  que há 

desigualdade no  acesso a alguns direitos. Isso é perceptível pela  presença de crianças  e 

adolescentes sem moradia instaladas nas  ruas das cidades, muitos  trabalhando e sem  

oportunidade de estudar,  enquanto há outros que possuem acesso  às melhores escolas,  

alimentação e serviços  de saúde. 

 

 

 

 


