
 

 

Local - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR  

Ano/Turma  
9o ano 
   

Data da realização das 
atividades 
04/06 a 12/06  

Carga Horária  
  4 aulas  

Componente 
Curricular Central: 
Língua Portuguesa 
   

Componente Curricular 
Participante: 
 

 Professor: (Plano colaborativo) 
Clarice Hauffe   
Vilson Meireles da Silva 
JANAINA DEMIN 
LUCIANA G S TRAMONTINA 

 

Tema da Aula: Romance, poemas, estudo textual, predicativo  
   

Competências específicas a serem desenvolvidas nesta aula (da Área ou Componente 
Curricular)  
 a) - Envolver-se em práticas de leitura literária que possibilitem o desenvolvimento do senso 
estético para fruição, valorizando a literatura e outras manifestações artístico-culturais como 
formas de acesso às dimensões lúdicas, de imaginário e encantamento, reconhecendo o 
poder transformador e humanizador da experiência com a literatura. 
b) – Reconhecer o texto como lugar de manifestação e negociação de sentidos, valores e 
ideologias.    

Objetos de Conhecimento:  
a) – Estratégias de leitura: apreender os sentidos globais do texto 
b) – O romance brasileiro 
c) – Produção de texto escrito. Poemas; 
d) - Leitura e Análise textual  
d) - Revisão predicativos         
      
Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador) 

(EF89LP33) Ler, de forma autônoma, e compreender – selecionando procedimentos e estratégias de leitura adequada a 
diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes – romances, contos contemporâneos, 
minicontos, fábulas contemporâneas, romances juvenis, biografias romanceadas, novelas, crônicas visuais, narrativas de 
ficção científica, narrativas de suspense, poemas de forma livre e fixa (como haicai), poema concreto, ciberpoema, dentre 
outros, expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas, autores. Reconstrução 
da textualidade e compreensão dos efeitos de sentidos provocados pelos usos de recursos linguísticos e multissemióticos. 
(EF09LP04) Escrever textos corretamente, de acordo com a norma-padrão, com estruturas sintáticas complexas no nível 
da oração e do período. Léxico/morfologia  
(EF09LP05) Identificar, em textos lidos e em produções próprias, orações com a estrutura sujeito-verbo de ligação-
predicativo.  
(EF09LP06) Diferenciar, em textos lidos e em produções próprias, o efeito de sentido do uso dos verbos de ligação “ser”, 
“estar”, “ficar”, “parecer” e “permanecer e predicativos do sujeito e objeto”. 

 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados:  
Computador, notebook, celular, caderno, caneta, lápis preto e lápis de cores. 

Avaliação e frequência:  
Serão efetuadas no retorno às aulas presencias, de acordo com a realização das atividades 
propostas nas aulas à distância. 

 

 

Ano Letivo  
2020  Plano de Ações ATIVIDADES NÃO-PRESENCIAIS  



 
Tema: O romance brasileiro 
 
Motivação:  
 
   Você já ouviu falar em “Iracema”, “A escrava Isaura”, “Dom Casmurro”, Memórias de um 
sargento de milícias”, “O Quinze”, “A hora da estrela”, “Vidas secas”, “Macunaíma”, 
Grande Sertões – Veredas”, “O filho eterno”? Esses são alguns dos mais conhecidos 
romances da literatura brasileira. A leitura dessas obras nos permite uma viagem pelo 
tempo, pelas paisagens, pela História, pela cultura, pelos conflitos e pela psicologia do 
povo brasileira. Além de nos proporcionar uma experiência prazerosa de leitura, pois 
literatura é arte. 
   De acordo com Domingos Pashoal Cegalla, o romance é um livro que contém uma 
narrativa de ficção, estruturado em descrição longa de ações e sentimentos das 
personagens cuja história, desenrolada em determinado tempo e espaço, constitui a 
transposição da vida real para o plano artístico. 

   Vamos ler um trecho do romance “Olhai os lírios do campo”, do gaúcho Érico 
Veríssimo”. O livro foi lançado em 1938 e narra a história de Eugênio, um rapaz pobre, 
ambicioso, que se forma em Medicina. Na primeira parte da obra ele age de acordo com a 
opinião dos outros, sentindo repugnância e vergonha da sua classe social. Na segunda 
parte, ele se livra da opinião dos outros e passa a agir de acordo com as próprias 
convicções. 

     “Eugênio viu um vulto familiar surgir a uma esquina e sentiu um desfalecimento. 
Reconheceria aquela figura de longe, no meio de mil... Um homem magro e encurvado, 
mal vestido, com um pacote no braço, o pai, o pobre Ângelo. Lá vinha ele subindo a rua. 
Eugênio sentiu no corpo um formigamento quente de mal-estar. Desejou - com que ardor, 
com que desespero! - que o velho atravessasse a rua, mudasse de rumo. Seria 
embaraçoso, constrangedor se Ângelo o visse, parasse e lhe dirigisse a palavra. 
Alcibíades e Castanho ficariam sabendo que ele era filho dum pobre alfaiate que saía pela 
rua a entregar pessoalmente as roupas dos fregueses... Haviam de desprezá-lo mais por 
isso. Eugênio já antecipava o amargor da nova humilhação. Olhou para os lados, 
pensando numa fuga. 
          Inventaria um pretexto, pediria desculpas, embarafustaria pela primeira porta de loja 
que encontrasse. Ouvia a voz baixa e calma de Castanho... o "conceito hegeliano..." 
Podia entrar naquela casa de brinquedos e ficar ali escondido, esperando que Ângelo 
passasse... Hesitou ainda um instante e quando quis tomar uma resolução, era tarde 
demais. Ângelo já os defrontava. Viu o filho, olhou dele para os outros e o seu rosto se 
abriu num sorriso largo de surpreendida felicidade. Afastou-se servil para a beira da 
calçada, tirou o chapéu. 
          - Boa tarde, Genoca! - exclamou. 
          O orgulho iluminava-lhe o rosto. 
          Muito vermelho e perturbado Eugênio olhava para frente em silêncio, como se não 
o tivesse visto nem ouvido. Os outros também continuavam a caminhar, sem terem dado 
pelo gesto do homem. 
          A sensação de felicidade, entretanto, desaparecera de Eugênio. Sentia-se culpado. 
O que acabara de fazer era desumano, ignóbil, chegava a ser criminoso. Por que se 
envergonhava do pai? Não era um homem decente? Não era um homem bom? Não era, 
em última análise, seu pai? 
          Ainda havia tempo de reparar o mal que fizera. Podia voltar, tomar Ângelo pelo 
braço, carinhosamente, subir a rua com ele... Por que não fazia isso? "... aquele trecho do 



Banquete..." - dizia Castanho. Sim, beijar a mão do pai, confessar-lhe a culpa, dizer do 
seu remorso pedir-lhe perdão, humilhar-se. Mas lá se ia acompanhando os outros como 
um autômato. Voltou à cabeça, procurando. Ângelo tinha desaparecido. ” 
Fonte: https://www.passeiweb.com/index.php/na_ponta_lingua/livros/analises_completas/
o/olhai_os_lirios_do_campo 

   Mais adiante, lê-se nas palavras de Olívia: "Estive pensando muito na fúria com que os 
homens se atiram à caça do dinheiro.  É essa a causa principal dos dramas, das 
injustiças, da incompreensão da nossa época.  Eles esquecem o que têm de mais 
humano e sacrificam o que a vida lhes oferece de melhor: as relações de criatura para 
criatura.  De que serve construir arranha-céus se não há mais almas humanas para morar 
neles?” Fonte: http://www.eniopadilha.com.br/artigo/2560/olhai-os-lrios-do-campo 

1)- Das afirmações abaixo, copie no caderno, somente as verdadeiras. 

a) – No trecho lido de “Olhai os lírios do campo”, Eugênio, estudante de medicina, está 
caminhando na rua com dois amigos. Eles encontram Ângelo, alfaiate pobre que entrega 
as roupas na casa dos clientes. Ângelo cumprimenta o filho calorosamente, mas Eugênio 
finge não conhecê-lo, porque tem medo da opinião dos amigos. 

b) – Eugênio demonstrou afeto, respeito, sensibilidade, ao encontrar o pai na rua. 

c) – Os amigos de Eugênio também ignoraram a presença de Ângelo. 

d) - Eugênio sentiu-se perturbado com sua atitude, que chegava a ser criminosa, no 
entanto não entendia por que tinha vergonha do pai e não tinha coragem para confessar o 
remorso e pedir perdão. 

e) – De acordo com o segundo trecho, o comportamento de Eugênio é justificado pela 
fúria cega com que ele buscava os bens materiais e não dava importância para as 
relações humanas. 

f) – Comportamentos, como esse de Eugênio, não acontecem mais na sociedade.   

g) – Assim como os filmes e as novelas, os romances são espelhos da sociedade, 
refletindo neles o que é o ser humano e como ele constrói o mundo em que vive. 

h) – A leitura de romance não aprimora o desempenho dos estudantes no uso da língua 
portuguesa, no conhecimento do mundo nem os torna mais sensíveis e humanos. 

i) – Na biblioteca da escola onde estudo há muitos romances de autores brasileiros e 
estrangeiros. 

j) – Fiquei interessada (o) em ler todo o romance “Olhai os lírios do campo”. 

Ob. Se possível, pesquise o nome dos autores e de que tratam os romances citados no 
início da aula. E o mais importante: leia muitos e muitos romances... Descubra aqueles 
que prendem a tua inteligência, a tua alma e o teu coração!  
https://www.youtube.com/watch?v=I2bb4PlEk6c 

 

 

https://www.passeiweb.com/index.php/na_ponta_lingua/livros/analises_completas/o/olhai_os_lirios_do_campo
https://www.passeiweb.com/index.php/na_ponta_lingua/livros/analises_completas/o/olhai_os_lirios_do_campo
https://www.youtube.com/watch?v=I2bb4PlEk6c


  9º ano – Aula 2--Atividades de 04 a 12/06/2020.  
INTERPRETAÇÃO DE POEMAS 
Leia os textos abaixo para fazer as atividades. 
 
TEXTO 1=     NO ANO 3000 
No ano 3000 
os homens já vão ter 
se cansado das máquinas 
e as casas serão novamente românticas. 
O tempo vai ser usado sem pressa: 
gerânios enfeitarão as janelas 
amigos escreverão longas cartas. 
Cientistas inventarão novamente 
o bonde, a charrete. 
Pianos de cauda encherão as tardes de música. 
E a Terra flutuará no céu 
Muito mais leve, muito mais leve. 
(Roseana Murray) 

 
01. Que sentimento pode ser percebido nos versos do poema? 
02. Ao descrever como será o futuro no ano 3000, há críticas ao tempo em que se vive. 
Transcreva dois versos em que essa crítica é evidenciada. 
03. Nos versos 4 e 8, aparece a palavra “novamente”. Com que intenção essa palavra foi 
utilizada? 
04. No último verso do poema, a autora afirma que a Terra flutuará “muito mais leve, 
muito mais leve”. Por que a autora utilizou o recurso da repetição desses termos? 
 
TEXTO 2=              AMOR PRA RECOMEÇAR 
 

Eu te desejo 
Não parar tão cedo 
Pois toda idade tem 
Prazer e medo... 
E com os que erram 
Feio e bastante 
Que você consiga 
Ser tolerante... 
Quando você ficar triste 
Que seja por um dia 
E não o ano inteiro 
E que você descubra 
Que rir é bom 
Mas que rir de tudo 
É desespero... 
[...] 
Eu te desejo muitos 

amigos 
Mas que em um 
Você possa confiar 
E que tenha até 
Inimigos 
Pra você não deixar 
De duvidar... 

[...] 
Desejo 
Que você tenha a quem amar 
E quando estiver bem cansado 
Ainda exista amor 
Pra recomeçar 
Pra recomeçar... 
Eu desejo 
Que você ganhe dinheiro 
Pois é preciso 
Viver também 
E que você diga a ele 
Pelo menos uma vez 
Quem é mesmo 
O dono de quem... 
Desejo 
Que você tenha a quem amar 
E quando estiver bem cansado 
Ainda exista amor 
Pra recomeçar... 
 
(Frejat/Mauricio Barros/Mauro Sta.Cecília) 

 



 
01. Marque na letra da canção dois versos que mostrem o diálogo com o leitor. 
02. O eu lírico declara o que ele deseja ao leitor. Escreva quais são esses desejos.  
03. Alguns desses desejos aparecem no texto com um conselho a mais. Observe: 
“[...] E que você descubra 
Que rir é bom 
Mas que rir de tudo 
É desespero...[...]” 
 
Qual é a palavra que liga as ideias e que a relação ela estabelece? 
04. Segundo o texto, para que servem os inimigos? 
05. No trecho: 
“Eu desejo 
Que você ganhe dinheiro 
Pois é preciso 
Viver também 
E que você diga a ele 
Pelo menos uma vez 
Quem é mesmo 
O dono de quem...” 
 
a) Explique que relação é estabelecida pelo conectivo “POIS”. 
b) Explique o que significa “ser dono” nesse trecho? 
c) Escreva um parágrafo, explicando como deve ser a relação do ser humano com o 
dinheiro, segundo o texto. 
 
06. Após a leitura, conclui-se que o amor é um sentimento inabalável e que nunca muda? 
Explique. 
  Fonte: www.colegiotamandare.com.br. Profª Marta Geraldini (Adaptado para fins educacionais). 

 

 
9º ano – Aula 3- Atividades de 04 a 12/06/2020. 
Texto informativo: Notícias  
       
   Você já deve ter aprendido sobre as notícias e os jornais nos anos anteriores de escola.    
A leitura de textos jornalísticos é importante para nos informamos sobre o que está 
acontecendo em nossa cidade, no nosso país e no mundo. Além disso, é necessário 
“dialogarmos” criticamente com esses textos, percebendo segundas intenções e formando 
opiniões com base em uma comparação entre diferentes fontes.  
As notícias, geralmente, apresentam a seguinte estrutura:  
-Manchete ou título principal: Geralmente é grafado de forma bastante evidente (negrito, 
caixa alta) e tem o objetivo de chamar a atenção do leitor.  
-Título auxiliar: Título um pouco maior, o qual auxilia o entendimento do título principal, ou 
seja, é um recorte do assunto que será explorado.  
-Lide (lead): Corresponde ao primeiro parágrafo da notícia e nele são expostas as 
informações que mais despertam a atenção do leitor para continuar com a leitura do texto. 
Busca responder às questões: Quem? Onde? O que? Como? Quando? Por quê?.  
-Corpo da Notícia: Trata-se da informação propriamente dita, com a exposição mais 
detalhada das informações necessárias para entendimento do fato noticiado.  
 
 
 



VAMOS PRATICAR!  
1. Leia as notícias a seguir e depois responda às questões:   
OMS declara pandemia de coronavírus Apesar do novo status, os países não devem 
mudar a forma como estão operando.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, no dia 11 de março, que o 
Covid-19 é uma pandemia. Esse termo é usado quando uma doença infecciosa se 
espalha e afeta muitas pessoas de vários continentes ao mesmo tempo.  

Por enquanto, a declaração não altera o que os governos devem fazer para conter 
a circula- ção do vírus. “Isso não muda o que a OMS está fazendo nem o que os países 
devem fazer”, disse Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS. 8o ANO 27 Ele 
ainda reforçou que os países devem investir recursos para controlar a situação. “Todos 
os países devem encontrar um bom equilíbrio entre proteger a saúde, minimizar 
problemas eco- nômicos e sociais e respeitar os direitos humanos”, declarou.  

O ministro da Saúde do Brasil, Luiz Henrique Mandetta, disse que a declaração já 
era esperada e que ela não muda nada para o Brasil.  

 

Entenda a diferença entre surto, epidemia, pandemia e endemia  

Surto: quando acontecem mais casos do que o esperado de certa doença em um 
local específico. Por exemplo, um bairro que tem muitos casos de dengue de uma só 
vez.  

Epidemia: quando uma doença infecciosa se espalha pelo país. Alguns países, 
por exemplo, têm epidemias de gripe todos os anos.  

Pandemia: quando a doença infecciosa se espalha para vários continentes e 
provoca grande número de casos simultâneos ao redor do mundo. Um exemplo recente 
foi a gripe H1N1, declarada pandemia em 2009.  
           Endemia: quando uma doença infecciosa está presente em uma área 
permanentemente, por vários anos. Alguns países da África, por exemplo, sofrem uma 
endemia de malária.  
Disponível em: https://www.jornaljoca.com.br/ oms-declara-pandemia-de-coronavirus/. 
Acesso em 28 mar 2020.  
 
 

a) Segundo o texto, por que a OMS declarou a Covid-19 como uma pandemia? 
 
  

b) Por que não podemos considerar a Covid-19 com um “surto” ou “endemia”. 
 

     c) O que o diretor-geral da OMS declarou? Qual foi o recurso gráfico utilizado no texto 
para destacar a fala do diretor?  
 
 

c) Qual outra pandemia é citada no texto? Quando ela ocorreu? 
 

 
 
 
 
 
 



 

9º ano – Aula 4- Atividades de 04 a 12/06/2020. 
Predicativo do sujeito/ Predicativo do objeto- REVISÃO 
 
   O predicativo do sujeito e o predicativo do objeto são termos integrantes da oração, 
atuando como um complemento. Ambos têm como função atribuir uma característica a 
outro termo da oração. 
   Conforme o próprio nome indica, o predicativo do sujeito atribui uma característica ao 
sujeito e o predicativo do objeto atribui uma característica ao objeto (direto ou indireto). 
 
Exemplo com predicativo do sujeito: 
Ele é insuportável. 
Insuportável = predicativo do sujeito  
Quem é insuportável? Ele. 
Ele = sujeito 
 
Exemplo com predicativo do objeto: 
Eu chamei-o de insuportável. 
Insuportável = predicativo do objeto  
Quem é insuportável? o 
O = objeto direto 
Predicativo do sujeito 
O predicativo do sujeito caracteriza o sujeito. Aparece após um verbo de ligação. 
Você parece cansado.      Minha blusa é nova.      Meu irmão anda nervoso. 
 
Os verbos de ligação ligam o predicativo do sujeito ao sujeito, ou seja, ligam uma 
característica ao sujeito. Não indicam uma ação, apenas um estado, que pode ser 
permanente, transitório, aparente, contínuo,… 
Os principais verbos de ligação são ser, estar, parecer, andar, ficar, continuar, 
permanecer e tornar-se: 
Ela é feliz.     Ela está feliz.    Ela parece feliz.    Ela anda feliz.   Ela fica feliz. 
Ela continua feliz.   Ela permanece feliz.     Ela torna-se feliz. 
 
Nas frases acima, a palavra feliz é o predicativo do sujeito. 
Predicativo do objeto 
O predicativo do objeto caracteriza o objeto direto ou o objeto indireto. Aparece em 
predicados verbo-nominais: 
Ele viu-me arrependida. 
Chamei minha filha de estudiosa! 
O predicativo do objeto é o termo da oração que caracteriza os complementos verbais 
de uma oração, ou seja, que atribui uma qualidade ao objeto direto ou ao objeto indireto. 
Exemplos de frases com predicativo do objeto 

Eu considero este serviço indispensável. 
Ele chamou-me traiçoeira. 
Tal como o predicativo do sujeito, o predicativo do objeto é considerado um termo 
integrante da oração, atuando como um complemento. 
 
Eu considero este serviço indispensável. 
Sujeito: eu 
Predicado verbo-nominal: considero este serviço indispensável 
Objeto direto: este serviço 
Predicativo do objeto: indispensável 



 
Ele chamou-me traiçoeira. 
Sujeito: ele 
Predicado verbo-nominal: chamou-me traiçoeira. 
Objeto indireto: me 
Predicativo do objeto: traiçoeira 
 

Identifique e Classifique o Predicativo nas orações abaixo: 

O1. O menino estava ansioso. 

O2. Os alunos são inteligentes. 

O3. A bandeira é o símbolo da pátria. 

04. Raros são os verdadeiros líderes. 

06. E até embriagado o vi muitas vezes. 

07. Eles devem ser irmãos. 

08. Meu tio anda sempre doente. 

09. Aquele homem é um guarda-noturno. 

13. O dono da loja nomeou a funcionária gerente. 

15. O gato de porcelana virou um monte de caco. 

16. Os alunos desconfiados deixaram o colégio. 

17. A vida é um eterno recomeçar. 

18. Marta entrou séria. 

19. O soldado foi julgado incapaz. 

20. A falta de perspectivas deixa o povo desesperado. 

24. São horríveis essas coisas. 

25. O atleta virou herói nacional. 

26. Quem são esses homens? 

27. Consideram irrisório o salário. 

29. Os policiais pediam calma absoluta. 

32. José chegou cansado. 

33. Sílvio e Gabriela passeiam felizes. 

34. Fumar é um vício. 
 


