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Língua Portuguesa 9º Ano  

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

4º Bimestre 

Conteúdo: Volume 4 -   Interpretação de trecho de “A megera domada”. 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 20 de Outubro de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série: 9ºAno 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

4º Bimestre – apostila volume 4 

1. Ler as páginas 47 e 48 “Sentidos do texto”  - A megera domada (Trecho).  

2. Responder às perguntas da página 49. 

 

 

 



Correção referente ao dia 19-10 – Apostila volume 4 

Página 46 e 47 

Atividade 1: “Ter uma fala”  em uma peça de teatro é  importante para o menino  

porque demonstra que ele  será ator na peça e fará um  personagem que possui  falas, 

que terá, portanto,  seu momento no palco. 

 

Atividade 2: A  palavra  “dramática”, utilizada no  contexto pelo personagem  Calvin, 

é compreendida de forma equivocada,  pois qualifica a peça que  ele vai representar 

como  emocionante. Isso porque  “todo mundo” ficaria em  lágrimas até o fim da 

encenação, uma vez que ele  é a cebola, alimento que  faz as pessoas chorarem. No 

entanto, o gênero  “dramático” se refere a  qualquer gênero teatral, e  não apenas 

aos textos que  levam o público à emoção. 

Atividade 3: O “segundo ato”, ao qual Calvin faz referência, seria uma segunda parte  

da peça. 

Atividade 4: Calvin gesticula levando uma mão ao rosto e a outra para frente e  

inclinando seu corpo para trás, fazendo referência a cenas dramáticas, em que  

um personagem sofre ou faz uma grande descoberta. É um gesto que representa  

sentimentos como desespero, lamento ou negação de uma realidade descoberta. 

Atividade 5: O que causa o efeito de humor na tirinha é 

a quebra de expectativas  com a revelação do nome da 

peça e do personagem que Calvin fará. Espera-se que a  

peça seja algo emocionante, porque o menino a 

qualifica como “dramática” e que o  personagem 

desperte a empatia do público, uma vez que o menino 

fala que ele levará  todos às lágrimas. Todavia, a peça é 

sobre os quatro grupos alimentares e o menino  levará 

o público às lágrimas não, provavelmente, por um 

enredo emocionante, mas  por ser uma cebola, que 

geralmente causa irritação nos olhos, fazendo com que 

os  espectadores lacrimejem. 

Atividade 6: Resposta pessoal. Espera-se que o aluno 

discorra sobre a importância de  desenvolver atividades 

e habilidades artísticas, tendo experiência com as mais 

diversas  expressões da arte, entre elas o teatro. Além 

disso, a comunidade escolar que não  participa 

desenvolvendo a peça poderá assisti-la. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


