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Língua Portuguesa- Literatura 8º Ano  

Atividade para sexta-feira (30 de Outubro de 2020) –1 hora-aula. 

3º Bimestre 

 

 

Conteúdo: Volume 4 –  Gênero Sinopse e resenha; Discussão sobre o texto 

“Quando mais maratonas de séries, mais deprimido e sozinho você é”. 
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Atividades 

Roteiro de aula 

Volume 4 

1. Terminar a página 69. 

2. Responder à página 70 com base na leitura do texto “Quando mais 

maratonas de séries, mais deprimido e sozinho você é”. 

  



Correção referente ao dia 29-10 – Apostila volume 4 

Pág. 67 e 68 

Atividade 1: S/R/R/S/S. 

Atividade 2: Para  contextualizar o leitor  sobre os principais pontos  do enredo do filme, antes  de 

aprofundar a análise  sobre ele. 
Atividade 3: Análise  quantitativa em resenhas  é aquela que pode ser  mensurada por meio de 

números. Algumas resenhas  fazem uma análise  atribuindo uma nota aos  filmes. Nas resenhas lidas  

neste capítulo, o resenhista  representou, por meio de  estrelas, sua avaliação. 
Atividade 4: É     uma  incoerência textual porque  a nota 2 em uma escala  até 5 é uma nota baixa. 

Para justificá-la, a resenha  deve conter os pontos que  o autor julgou negativos  no filme, 

demonstrando  que são superiores aos  pontos positivos. 

 

Pág. 68 

 

Atividade 1: Composição. 

Atividade 2a: A    imagem  da mulher oferecendo uma  maçã dialoga com Branca  de Neve. Nessa história, a  

personagem bruxa oferece  uma maçã envenenada  para Branca de Neve. Essa  referência é adequada à  

campanha porque mostra  que aquilo que é oferecido  pode ser uma ameaça à  vida de quem aceita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


