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Língua Portuguesa 7º Ano  

Atividade para segunda-feira (19 de Outubro de 2020) –1 hora-aula. 

4º Bimestre 
 

Conteúdo: Apostila volume 4 – Vozes verbais. 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 19 de Outubro de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:7º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

4º Bimestre 

Apostila volume 4. 

 



1. Ler as páginas 50 e 51 “Vozes verbais”. 

2. Responder à página 52. 

Correção referente ao dia 16 -10 

Página 47 – Volume 4 

Pág. 49 

Atividade 1: A campanha apresentada foi organizada por um órgão público. No texto,  é citado o Núcleo de 

Controle e Prevenção à Dengue da Secretaria Municipal de Saúde  como intensificador das ações do 

movimento. 

 
Atividade 2: O título “Água parada é o paraíso do mosquito da dengue” relaciona-se  com a imagem 

retratada dentro da garrafa, um “lugar paradisíaco”, bom para viver, que  remeteria à maneira como o 

mosquito vê a água parada dentro de uma garrafa. 

 
Atividade 3: Notificações e visitas a residências, distribuição de panfletos didáticos  em locais estratégicos, 

recolhimento de detritos que possam servir de criadouros para  o mosquito de dengue, atividades em 

escolas. 

 

Atividade 4: Resposta  pessoal. Espera-se que os  alunos pensem em locais  nos quais há pessoas mais  

vulneráveis, como asilos,  creches e hospitais. Pode-se, também, pensar nas  indústrias de fabricação  e 

lavagem de garrafas,  nas borracharias que estocam pneus velhos e em  outros estabelecimentos  

comerciais cujos produtos  descartados podem  acumular água da chuva. 
O aluno também poderia  considerar envolver  grandes empresas, para  que estas disseminem a  causa a 

seus funcionários e  clientes. 

 
Atividade 5: Resposta  pessoal. O aluno pode citar  médicos, publicitários,  biólogos, pessoas da área  de 

marketing e relações  públicas, professores,  engenheiros ambientais etc. 

 
Atividade 6: Resposta  pessoal. 

 

 

 

 

 

 

 


