
          COLÉGIO SÃO MARCOS – EDUCAÇÃO INFANTIL, 
                                           ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 
                             
                            Rua José Maria de Paula, nº 1825    -  Tel: (0XX43) 3432- 4356 
                                   CEP 86.900-000                        Jandaia do Sul - Paraná 

 
 

 

 

Língua Portuguesa- Literatura 8º Ano  

Atividade para quinta-feira (19 de Novembro de 2020) –2 horas-aula. 

3º Bimestre 

 

 

Conteúdo: Volume 4 – Unidade 16 “ A chegada de Lampião no céu”. 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 19 de Novembro de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:8º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

Atividades 

Roteiro de aula 

Volume 4 

1. Ler a página 99 a 101 “ A chegada de Lampião no céu”. 

2. Responder à página 102. 

 

  

Correção referente ao dia 17-11 – Apostila volume 4 



Pág. 98 e 99 

Atividade 1: Armandinho  encontra-se na escola, o  que é possível identificar  por meio 

da mochila, da carteira, da cadeira  e da folha em sua mão. Além disso, pela idade  do 

menino, sabemos que  há maior possibilidade  de a escola ser de ensino básico, e não um 

ambiente  acadêmico, por exemplo. 

Atividade 2: O ambiente  escolar da tirinha revela  que Armandinho lê poemas  em um 

contexto escolar,  como atividade aplicada  pelo professor. 

Atividade 3: Armandinho tem dificuldade de entender poesia, o que é um problema,  mas 

considera isso uma vantagem porque não deduz algo que não tenha relação com  a poesia. 

Atividade 4: Resposta pessoal. Espera-se que o aluno perceba que o leitor tem o  papel 

de dar sentido a esse texto, isto é, de interpretá-lo com base, também, em suas  

experiências, vivências e conhecimentos. 

Atividade 5: Resposta  pessoal. Espera-se que o  aluno perceba que uma  poesia requer 

análise,  pautada naquilo que ela  apresenta, bem justificada,  mas sabe que também há  

uma liberdade interpretativa  possível dentro desse limite analítico. 

Atividade 6: Resposta  pessoal. Espera-se que o  aluno compreenda que há  limites para 

a interpretação  de uma poesia, baseados  no conteúdo do texto e em  sua compreensão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


