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Língua Portuguesa- Literatura 8º Ano  

Atividade para terça-feira (20 de Outubro de 2020) –1 hora-aula. 

3º Bimestre 

 

 

Conteúdo: Volume 4 –  Resumo – Intertextualidade. 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 20 de Outubro de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:8º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

Roteiro de aula 

Volume 4 

1. Ler as páginas 50 a 53 sobre “Intertextualidade”. 

2. Resumir as ideias principais em no mínimo 10 linhas. (Caderno de 

Literatura) 

  

Correção referente ao dia 19-10 – Apostila volume 4 



Pág. 48 e 49 

Atividade 1: O enredo  do filme é o processo de  aprendizado pelo qual o 

personagem Miles Morales,  um novo Homem-Aranha,  deverá passar. Ele terá de  

aprender a lidar com seus  poderes e tornar-se um  super-herói ao longo da  

narrativa. Será auxiliado,  nessa saga, por outros  Homens-Aranhas, em  dimensões 

paralelas –  inclusive Peter Parker, que  está morto na dimensão  de Morales. 

 

Atividade 2: O filme ganha  uma aura séria, segundo a autora, pela construção  do 

personagem Morales,  pela retratação de sua  relação com os pais ou pela  admiração 

que tem pelo tio misterioso. 

 

Atividade 3: O drama da  morte do Homem-Aranha  Peter Parker é amenizado,  

nesse longa-metragem,  pela apresentação de  outras dimensões com  outros 

super-heróis  equivalentes ao Homem-Aranha, inclusive uma em  que Parker está 

vivo. 

 

Atividade 4: F/F/O/O/O. 

 

Atividade 5: O gesto do personagem de dar conselhos a Miles Morales torna-se  

poético pelo recente falecimento de Lee na época de lançamento, conferindo-lhe um  

simbolismo maior. Na jornada do herói (no monomito), Joseph Campbell aponta que, 

em  um momento de seu percurso, o herói encontra um mentor, um mestre que orienta 

seus  passos. A presença do criador de tantos super-heróis na animação remete a essa 

figura  que influencia o herói a tomar decisões acertadas. 

 

Atividade 6: Para a autora, é uma demonstração de que um super-herói pode ser  

de qualquer gênero, idade ou cor, isto é, ser herói é universal e qualquer um pode 

aprender a ser um, assim como Morales ou as demais versões de Homem-Aranha 

que  essa narrativa apresenta. 

 

Atividade 7: O papel da  imagem de estrelas ao  lado do título do texto é  oferecer 

uma avaliação  quantificada, uma nota  ao filme. Nesse caso, a  informação obtida 

pelo  leitor é a de que a autora  avalia positivamente o  filme, pois atribuiu quatro  

estrelas, de um total de cinco. 

 

Atividade 8: “A animação  não só surpreende pelas  suas inovações no roteiro  como 

também nas que  compõem seu visual”,  “Homem-Aranha no  Aranhaverso representa 

um  amadurecimento...” ou “Os  traços de Homem-Aranha  no Aranhaverso são  

diferenciados e fazem com  que cada quadro seja digno  de fazer os olhos brilharem”. 

 

Atividade 9: Resposta  pessoal. O aluno que não  assistiu ao filme deve  responder 

se, após ler a  resenha, se sentiu mais  estimulado a assistir ao  filme Homem-

Aranha no  Aranhaverso. Imagina-se  que haja uma tendência  a querer assistir ao 



filme,  pelo caráter positivo da  resenha. Já o aluno que  já assistiu ao filme deve  

responder se concorda  ou não com a opinião da  autora. 

Atividade 10: Resposta  pessoal. Espera-se que o  aluno consiga inferir que  o 

público-alvo desse texto  são pessoas interessadas  em filmes de heróis em  

quadrinhos. 

 

 

 

 

 

 


