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Língua Portuguesa- Literatura 8º Ano  

Atividade para sexta-feira (02 de Outubro de 2020) –1 hora-aula. 
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Conteúdo: Volume 4 – Interpretação “Mestres em Minecraft dão dicas para 

iniciantes no game de criação”. 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 02 de Outubro de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:8º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

Roteiro de aula 

Volume 4 

1. Volume 4 – Ler as páginas 19 e 20 “Mestres em Minecraft dão dicas para 

iniciantes no game de criação”. 



2. Responder às páginas 20 e 21. 

  

 

Correção referente ao dia 01-10 

Pág. 18 e 19 

Atividade 1: O pai reclama  que apareceram cinco  zumbis no jogo e não sabe como vai 

sobreviver,  ou seja, passar por esses  zumbis para avançar. 

Atividade 2: É possível  reconhecer qual é o  problema, primeiro, pela  linguagem não 

verbal: a representação de um  aparelho de TV, de outro  aparelho no chão que  lembra 

um videogame e do  desenho de um fio que sobe  em direção ao pai. Esses  elementos 

indicam que o  pai está jogando videogame.  Além disso, a linguagem  verbal retoma 

uma temática  conhecida desses jogos, a  luta contra os zumbis. 

Atividade 3: Armandinho conclui que auxiliou o pai ao desligar o videogame da tomada,  

porque essa é uma forma de ele “sobreviver” no jogo. 

Atividade 4: Armandinho estava errado, porque, nesse tipo de jogo, os desafios devem  

ser encarados para avançar no game – as fases difíceis são responsáveis pela diversão  

de tentar superá-las e, de alguma forma, conseguir passar de fase. 

Atividade 5: Resposta  pessoal. Espera-se que  o aluno comente que  uma das 

possibilidades  interessantes no jogo é exatamente fugir da  realidade e explorar o  

fantástico – a liberdade  de explorar universos fora  da realidade é um dos  atrativos dos 

games. 

Atividade 6: Resposta  pessoal. 

 

 

 

 

 

 


