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Língua Portuguesa- Literatura 8º Ano  

Atividade para sexta-feira (23 de Outubro de 2020) –1 hora-aula. 

3º Bimestre 

 

 

Conteúdo: Volume 4 –  “Toy Story – ninguém solta a mão de ninguém”. 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 23 de Outubro de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:8º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

Roteiro de aula 

Volume 4 

1. Ler a página 56 e 57 “Toy Story – ninguém solta a mão de ninguém”. 

2. Responder às páginas 57 e 58; 

  

Correção referente ao dia 22-10 – Apostila volume 4 

Pág. 54 e 55 



Atividade 1a: O diálogo  é com o conto de fadas  “João e o pé de feijão”. É possível reconhecê-lo pela  

presença do feijão sendo  plantado e pela referência  à capacidade do pé de  feijão de levar o menino 

às  nuvens, onde ele conhecerá  um gigante – enredo do  famoso conto. 

 
Atividade 1b: Alusão. 

Atividade 2a: O recurso  de intertextualidade é a  epígrafe, que se caracteriza  por uma citação no início  

de uma obra. 

 
Atividade 2b: “Cette  image du ciel – innocence  et beauté!” 

 

Atividade 2c: O elemento  citado relaciona-se com o poema ao trazer a  temática da inocência e  da 

beleza, a qual o poeta  também faz referência em  “Pálida inocência”. 

 
Atividade 3: V/III/IV/I/II. 

Atividade 4: A   expressão  “calcanhar de Aquiles” faz referência à história  mitológica de Aquiles, um  

forte guerreiro, cujo ponto  fraco se encontrava no  calcanhar. Enfrentou os  mais bravos guerreiros,  mas, 

ao ser atingido  nesse ponto, morreu. Essa  expressão é empregada  quando se quer fazer  referência ao 

“ponto  vulnerável de alguém”. A    expressão “presente  de grego” faz referência  à história do cavalo de  

madeira que Ulisses, o  grego, deu de presente  para os troianos durante o cerco a Troia. Porém,  na 

realidade, no interior do cavalo, havia soldados  gregos prontos para  destruir os troianos. Assim,  a 

expressão “presente de grego” passou a ser  empregada para se referir  àquilo que é ofertado com  

segundas intenções. 

 

 

 

 

 

 

 

 


