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Língua Portuguesa 9º Ano  

Atividade para terça-feira (15 de Setembro de 2020) –1 hora-aula. 

3º Bimestre 

Conteúdo: Variação Linguística I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 15 de Setembro de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série: 9ºAno 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

3º Bimestre 

1. Ler as páginas 100 e 101 sobre Variação linguística I. 

2. Responder às páginas 101 e 102. 



 

Correção referente ao dia 14-09 

Pág. 98 e 99 

Atividade 1: A Comunidade  dos Países de Língua  Portuguesa (CPLP). Seus  membros são 

Angola, Brasil,  Cabo Verde, Guiné-Bissau,  Moçambique, Portugal, São  Tomé e Príncipe, 

Timor-Leste  e Guiné Equatorial. 

Atividade 2: A reunião  de representantes das  academias de letras de  nove nações lusófonas 

na  sede da Organização das  Nações Unidas (ONU), em  Nova York, na véspera do Dia 

Internacional da Língua  Portuguesa, em 2018. 

Atividade 3: O texto 2 não  é uma notícia. Espera-se que  o aluno destaque a ausência  de um 

fato a ser noticiado e que ele se apresenta  como um texto expositivo,  cuja função é explicar o  

significado da CPLP. 

Atividade 4: Cretcheu:  amor. Candando: abraço.  Morabeza: qualidade de  receber com 

amabilidade  as pessoas. A resposta  encontra-se na fala  reproduzida da doutora  Vera Duarte, 

da Academia  Cabo-Verdiana de Letras. 

Atividade 5: Resposta pessoal. Espera-se que o aluno comente que a falta de um  intercâmbio 

maior entre os países lusófonos, comentada pela doutora Vera Duarte,  pode ser uma das 

causas do desconhecimento desses vocábulos no Brasil. 

Atividade 6: O Brasil, de acordo com declaração de seu embaixador na ONU, Mauro Vieira. 

Atividade 7: A defesa de que fazer mais visível e mais presente a língua portuguesa no  mundo 

pode ajudar a ampliar a presença cultural, comercial e no campo do trabalho dos   falantes do 

idioma tem relação com os objetivos do IILP: “o planejamento e execução de  programas de 

promoção, defesa, enriquecimento e difusão da Língua Portuguesa”. 

Atividade 8: Resposta  pessoal. O aluno que já  tinha conhecimento deve  apontar, 

provavelmente, os  veículos de notícias como  fonte de informações. Quem não a conhecia 

pode comentar a respeito da  ausência de informações  sobre a lusofonia e sua valorização. 

Atividade 9: Resposta  pessoal. Espera-se que o  aluno compreenda que a  CPLP é importante 

para  estabelecer diálogos entre  países que compartilham  da língua portuguesa, para  que 

possam cooperar uns  com os outro dentro do  cenário internacional. 

Atividade 10: Resposta  pessoal. Espera-se que o  aluno indique que sabia ao  menos que 

Portugal falava  português. Além disso, pode  apontar como composição  cultural autores 

literários  como Saramago ou Eça de Queirós, de Portugal,  ou Pepetela, de Angola.  Talvez o 

aluno ainda não  tenha conhecimento sobre  a composição musical  dessas nações. 

 


