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Língua Portuguesa- Literatura 8º Ano  

Atividade para segunda-feira (26 de Outubro de 2020) –2 horas-aula. 

3º Bimestre 

 

 

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

Formação das palavras. 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 26 de Outubro de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:8º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

Roteiro de aula 

Volume 4 

1. Terminar a página 59. 

2. Ler as páginas 60, 61 e 61 sobre Formação das palavras. 

3. Responder à página 63. 

  



Correção referente ao dia 23-10 – Apostila volume 4 

Pág. 57 e 58 

Atividade 1: O enredo de  Toy Story 4 gira em torno da  perseguição e do resgate  de brinquedos até que 

todo  o grupo de amigos esteja  reunido novamente. 

Atividade 2: A     opinião do  autor do texto é negativa,  porque, entre os problemas  elencados, a apresentação  

das sete cenas de  perseguição e resgate são  situações repetitivas. 

Atividade 3: O autor  apresenta uma visão mais  positiva para os três filmes  anteriores do que para 
o quarto. Ele afirma que,  nos três primeiros longas,  a franquia produziu uma  “narrativa madura sobre  

amizades e rupturas, sobre  amadurecimento e morte” enquanto a quarta produção  é mais simples e óbvia,  

sobre o valor da amizade. 

Atividade 4: Há muitos  personagens novos em  Toy Story 4, enquanto os  personagens coadjuvantes  

consagrados nos filmes  anteriores têm papéis  menores no roteiro desse longa. 

Atividade 5: N/P/N/P/N. 

Atividade 6: As  características que  aumentam a potencialidade  comercial de Toy Story 4  são: o apelo 

nostálgico por  meio da canção “Amigo  estou aqui”; o flashback da  história entre Woody e Andy  para 

apresentar a história a quem está assistindo a  um filme da franquia pela  primeira vez; a inclusão  de uma 

pastora forte e  destemida, um boneco de  traços hispânicos e uma  garotinha negra, para a  

representatividade; e a reviravolta, nos últimos dez  minutos de filme, justificada  pela possibilidade de  

continuações em novas  narrativas em outras obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


