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Língua Portuguesa 7º Ano  

Atividade para sexta-feira (16 de Outubro de 2020) –1 hora-aula. 

4º Bimestre 
 

Conteúdo: Apostila volume 4 – Interpretação: “Secretaria de saúde promove 

campanha de combate à dengue”. 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 16 de Outubro de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:7º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

4º Bimestre 

Apostila volume 4. 



 
1. Ler a página 46 “Secretaria de saúde promove campanha de combate à dengue”. 

2. Responder à página 49. 

Correção referente ao dia 15 -10 

Página 47 – Volume 4 

Atividade 1: Em  destaque,  há uma gota representando  a água que sai de uma  torneira. No interior dessa  

gota, é possível ver uma  paisagem com solo seco,  um lago ou rio em que a água está secando e  

montanhas sem qualquer  vegetação. 
 

Atividade 2: Resposta pessoal. 

 
Atividade 3: Conscientização das pessoas sobre a importância de economizar água. 

Atividade 4: “Seu descaso pode ser a última gota” é uma frase curta e, por ter um jogo  com a expressão “a 

gota d’água” (que significa o limite de uma situação), é fácil de ser  lembrada. Além disso, ela provoca o 

leitor por dirigir a frase a ele, ou seja, inclui o leitor  como necessário agente de mudanças e possível 

vítima das consequências. 

 

Atividade 5: A  torneira  e a gota remetem à  ideia de desperdício de  água. A  imagem dentro  da gota, 

por sua vez, lembra a consequência do  desperdício, a falta d’água,  ao apresentar uma região  

sofrendo os efeitos da seca. 

 
Atividade 6: Tomar  banhos mais curtos, fechar  a torneira enquanto se  escova os dentes, lavar 

o quintal com água  reutilizada, usar a água  da chuva para lavar o 
carro, reaproveitar água da  máquina de lavar etc. 

 
Atividade 7: Respostas  pessoais. 

 

 

 

 

 

 

 


