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ATIVIDADE 1: GRAMÁTICA – Morfologia (para quem ainda não o fez ou precisa 

concluir): 

Pesquise e anote em seu caderno de redação um conceito,  algumas curiosidades 

e frases exemplificando cada uma das Classes de Palavras em Língua Portuguesa: 

SUBSTANTIVO, ADJETIVO, ARTIGO, PRONOME, NUMERAL, VERBO, 

ADVÉRBIO, INTERJEIÇÃO, COJUNÇÃO e PREPOSIÇÃO. 

Depois de concluir essa parte do trabalho, releia-o com calma estudando-o. Então, 

circule nas frases exemplos, citadas em cada um dos itens, a palavra sob ênfase e/ou 

aponte a classe a que ela pertence no contexto apresentado em sua pesquisa. 

 

 

ATIVIDADE 2: REDAÇÃO 

Em seu caderno de redação, registre a letra de uma canção de sua preferência. 

Aponte os dados bibliográficos dessa obra musical e poética (nome da canção, autor, 

estilo musical, ano de publicação). Não esqueça de que esse texto é escrito em versos, é 

um poema. 

Depois, usando sua criatividade escreva uma PARÓDIA dessa produção. Use suas 

ideias e conhecimentos adquiridos sobre o corona vírus, a CODID-19 e a PANDEMIA 

que enfrentamos neste momento histórico. Dessa forma, você mudará o título e a letra da 

canção original aproveitando seu ritmo, melodia, compasso, etc. 

Acredite em seu potencial criativo. Seja firma e forte. Com coragem, enfrente de 

cabeça erguida esse inimigo universal... Você conseguirá! 

Atenção: para que sua atividade seja bem desenvolvida, você precisará pesquisar sobre 

os termos desconhecidos citados nessa atividade. Anote todas as suas novas descobertas 

também em seu caderno de redação. 

 

 

ATIVIDADE 3: LEITURA e ESCRITA 

Leia livros de sua escolha e, se preferir, a Bíblia Sagrada. 

A cada nova leitura que você fizer, escreva em seu caderno de redação com base 

nas questões abaixo: 
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FICHA DE LEITURA: 

I.             Título da obra lida (ou livro, capítulo, versículo, etc.) 

II.           Autor da obra 

III.          Ano de publicação (período histórico, etc.) 

IV.         Temática da obra (assunto abordado) 

V.          Comentário pessoal ou impressões pessoais sobre a narrativa lida 

VI.         Você indicaria essa obra lida para outra pessoa ler? Quem? Por quê? 

 

 

 Desejo-lhe sucesso! Vamos guerrear com muita força de vontade, conhecimento, 

sabedoria e ajuda mútua. Pesando sempre em nosso próximo. A caridade é o patrimônio 

eterno! Um longo abraço virtual para você e sua família, 

Profª Josy. 

 


