
 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR  

Ano/Turma  
9º ANO 

Data de Realização das Atividades  

21/05 a 27/05 

Carga Horária  
4 AULAS 

Componente Curricular 
Central:  
LÍNGUA PORTUGUESA 

Componente Curricular 

Participante(s):  

 

 Professores:  
LUCIANA G. S. TRAMONTINA 
Clarice Hauffe   
Vilson Meireles da Silva 
JANAINA DEMIN 

Tema da Aula:  

PONTOS DE VISTA - CORONAVÍRUS 

Competências específicas a serem desenvolvidas nesta aula (da Área ou Componente Curricular)  

 Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem (artísticas, corporais e linguísticas) em 
diferentes campos da atividade humana para continuar aprendendo, ampliar suas 
possibilidades de participação na vida social e colaborar para a construção de uma 
sociedade mais justa, democrática e inclusiva. 

 Utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeitem o outro e 
promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável 
em âmbito local, regional e global, atuando criticamente frente a questões do mundo 
contemporâneo. 

 Desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir e respeitar as diversas manifestações 
artísticas e culturais, das locais às mundiais, inclusive aquelas pertencentes ao patrimônio 
cultural da humanidade, bem como participar de práticas diversificadas, individuais e 
coletivas, da produção artístico-cultural, com respeito à diversidade de saberes, 
identidades e culturas. 
 

Objetos de Conhecimento  
Pontos de Vista, Charge e Autorretrato. 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de 
Caçador)  
(EF69LP05) Inferir e justificar, em textos multissemióticos – tirinhas, charges, memes, gifs etc. –, o efeito 
de humor, ironia e/ou crítica pelo uso ambíguo de palavras, expressões ou imagens ambíguas, de clichês, 
de recursos iconográficos, de pontuação etc. 
(EF69LP15) Apresentar argumentos e contra-argumentos coerentes, respeitando os turnos de fala, na 
participação em discussões sobre temas controversos e/ou polêmicos. Análise linguística/semiótica 
Construção composicional. 
(EF69LP44) Inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo, 
em textos literários, reconhecendo nesses textos formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as 
identidades, sociedades e culturas e considerando a autoria e o contexto social e histórico de sua 
produção.  
(EF89LP03) Analisar textos de opinião (artigos de opinião, editoriais, cartas de leitores, comentários, posts 
de blog e de redes sociais, charges, memes, gifs etc.) e posicionar-se de forma crítica e fundamentada, 
ética e respeitosa frente a fatos e opiniões relacionados a esses textos. Relação entre textos. 
(EF89LP14) Analisar, em textos argumentativos e propositivos, os movimentos argumentativos de 
sustentação, refutação e negociação e os tipos de argumentos, avaliando a força/tipo dos argumentos 
utilizados. Estilo. 
 

Ano 

Letivo  

2020  

Plano de Ações  

ATIVIDADES NÃO-PRESENCIAIS  



Materiais, tecnologias e recursos utilizados  
Caderno, canetas coloridas, borracha, lápis preto e coloridos. 

AVALIAÇÃO 

Anotações no caderno, exercícios, interpretação 
 
Aplicação/Fixação 
AULAS 1 E 2 
Revisão de conteúdos para desenvolver as Atividades (Copiar os itens 1, 2, 3, 4 e 5 no 
caderno de Português) 

1. Ponto de vista é o modo como se concebe ou se analisa uma situação específica. Opinião 
própria; modo particular de entender, julgar ou perceber alguma coisa; opinião, visão. 

2. Charge é o gênero no qual o autor expressa sua visão dos fatos por meio de caricaturas. A 
charge tem a finalidade de ilustrar, por meio da sátira, os acontecimentos atuais que 
despertam o interesse público. Muito usado em jornais e revistas. 

3. Marcas da oralidade é a transcrição do falar cotidiano das pessoas na escrita. As gírias 
fazem parte das marcas da oralidade. Ex.:  Né? Mano? Tá? 

4. Antítese: figura de linguagem pela qual se opõem, numa mesma frase, duas 
palavras ou dois pensamentos de sentido contrário. Ex.: Não existiria som se não houvesse o 
silêncio. 

5. Autorretrato é um retrato, uma imagem, que o artista se faz de si mesmo. Muito 
usado na pintura, na literatura ou na escultura, o autorretrato nem sempre representa a 
imagem real da pessoa, mas sim como o artista se vê: aceita e assume ou tenta mudar e 
isso depende de cada pessoa ou mesmo de cada momento. 
 

Atividades - Leia o texto para reponder as questões no caderno. 

                     COVID-19 nas variadas visões 

ESQUERDISTAS: Nova AIDS. 
DIREITISTAS: Resfriado que mata velho. 
[...] 
EMPRESÁRIOS: Motivo pra vagabundo ficar em casa [...]. 
EMPREGADOS: Esse tralha quer que eu morra indo pra rua. [...] 
OTIMISTAS: Mais de 100 mil mortes, mas vai dar tudo certo. Só pensar positivo! Só pega em 
quem acredita!  
PESSIMISTAS: Mais de 100 mil mortes e serei o próximo, com certeza. 
ECONOMISTAS: A porcentagem de mortes será razoável perto da crise econômica que 
enfrentaremos. 
INFECTOLOGISTAS: A porcentagem de mortes sem isolamento será tão grande que irá causar 
colapso no setor da saúde e depois com o lockdown em todos os setores da sociedade.  
GLOBO: Fiquem em casa e batam panela.  
RECORD: Cloroquina, Cloroquina e Glória a Deus. 
SBT: Quem quer dinheiroooooo?!? 
REDE TV: Luciana entrevista CORONAVÍRUS ao vivo no SuperPop. 
BAND: Eu quero imagens da Marginal Pinheiros.  
MANDETTA: Ciência, foco, ciência. Não ouça o presidente. Fique em casa. O pico vem aí.  
BOLSONARO: Todo mundo morre um dia! Tá com medo de quê? Essa gripezinha vai matar, mas 
vai morrer muita gente de fome, tá ok?  
DEUS: Dei a ferramenta, agora trabalhem a evolução.  
DIABO: Faz mais pipoca lá que tá apenas começando. Eu adoro o egoísmo humano!  

(Autor desconhecido) 
 
  1) Justifique o título dado ao texto, aproveitando para sugerir mais um. 
 
  2) Copie do texto fortes marcas de oralidade. 



 
  3) De qual das visões você mais gostou? Por quê?  
 
  4) Existe algum exemplo de antítese no texto? Justifique sua resposta. 
 
  5) Que outras visões ficaram, ao seu ver, faltando? Elabore, pelo menos, mais duas. (A visão do 
IDOSO e da CRIANÇA, por exemplo).  
 
  6) Qual seria a SUA visão sobre esse mesmo assunto?  
 
  7) Que palavra encontra-se em itálico no texto? O que ela significa? 
 
  8) O que se pode entender do texto? Que mensagem ele transmite? 
 
 
AULAS 3 E 4 
 
Observe a charge a seguir: 

 
 
1) Explique as quatro fases da quarentena. Você se identificou com alguma dessas fases? 

Justifique sua resposta. 
 
2) Depois de analisar a charge “Os 4 estágios da quarentena”, você vai fazer o seu autorretrato 

pensando em você e no momento em que estamos vivendo (Quarentena).  
       Pode fazer numa folha ofício ou A4 e colar no caderno de Português. 
 

 

Avaliação:  
Avaliar se os alunos desenvolveram as atividades e as habilidades propostas. 

Referencial  

https://arteemanhasdalingua.blogspot.com/ 

https://www.infopedia.pt/$autorretrato 

 

https://arteemanhasdalingua.blogspot.com/
https://www.infopedia.pt/$autorretrato

