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Língua Portuguesa- Literatura 8º Ano  

Atividade para segunda-feira (14 de Setembro de 2020) – 2 horas-aula. 

3º Bimestre 

 

 

Conteúdo: Concordância verbal- casos especiais. 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 14 de Setembro de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:8º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

Roteiro de aula 

1. Ler as páginas 101 e 102 sobre “Concordância verbal – casos especiais”. 

2. Responder às páginas 103 e 104. 



 

Correção referente ao dia 11-09 

Pág. 96 e 97 

Atividade 1: Tratar de  índios, de mata, de animais  e de identidade é um modo  de criar 

memória nacional  nas crianças, pois resgata  referências que por vezes  elas não possuem ou 

das  quais não se dão conta,  mas que fazem parte da  formação do Brasil. 

Atividade 2: As duas obras citadas são os livros A perigosa vida dos passarinhos  pequenos e 

Flávia e o bolo de chocolate. Eles são exemplos dessas temáticas porque A  perigosa vida dos 

passarinhos pequenos trata do céu, do ambiente, enquanto Flávia e  o bolo de chocolate trata 

de uma questão social, o racismo. 

Atividade 3: A autora faz essa afirmação porque, com esse gesto, ela estaria  contribuindo 

para construir com o imaginário coletivo, a memória coletiva. 

Atividade 4: O livro As aventuras do tempo  relaciona-se à memória  porque narra aventuras  

ocorridas no passado. 

Atividade 5: Resposta  pessoal, mas espera-se que  o aluno discorra sobre a  importância de 

apresentar  à criança situações que  pertençam a seu povo, seu  país etc. e levá-la a refletir  

sobre a passagem do  tempo e as memórias que  constituem a identidade de  seu povo. 

Atividade 6: Resposta  pessoal. Espera-se que  o aluno discorra sobre a  memória 

compartilhada entre os membros de uma  mesma sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 


