
1

Atividade – Português

8º ano – Unidade 1

Refletindo sobre a vida numa metrópole

Objetivo: 

Além de trabalhar os conceitos aprendidos no livro, o aluno refletirá, junto aos colegas e sob a 

orientação do professor, sobre a problemática da vida nas grandes metrópoles e sobre a extensão 

ou não de seus efeitos negativos sobre todas as outras grandes metrópoles do mundo. Pode ser 

trabalhada de forma interdisciplinar.

Indicação: 

Unidade 1 do livro de 7ª. série

Desenvolvimento: 

Distribuir as atividades para serem feitas em grupos de 4 alunos.  Ao finalizá-la, organizar um 

debate (pode ser usado também como introdução para um debate, porém numa aula posterior). 

Seria interessante sincronizar a atividade com a matéria de Geografia e contar com a colaboração 

do professor da outra matéria no dia do debate.

1. Leia, a seguir, o fragmento de conto e responda às questões.

Professor: utilizar o texto Eu sei, mas não devia, de Marina Colasanti. In: Eu sei, mas não devia. Rio de Janeiro: 

Rocco, 1996. p. 9.

2. No primeiro parágrafo, o narrador está em primeira pessoa, enquanto que no terceiro, o sujeito 

deixa de ser um “eu”. Que tipo de sujeito é utilizado nesse terceiro parágrafo?

Sujeito indeterminado.

3. Qual a conseqüência do uso desse outro sujeito no terceiro parágrafo, em relação ao primeiro?

Resposta pessoal. Espera-se que o aluno perceba um tom generalizante nesse parágrafo.
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4. “A gente” poderia ser trocado por outro pronome? Qual? O que acontece com os verbos, 

então?

Sim, por nós. Os verbos devem ser passados para a primeira pessoa do plural.

5. Em sua opinião, você concorda com essa visão da autora, de que, aos poucos, nos 

acomodamos a certos tipos de privações? (sugestão: abrir um debate e discutir sobre o estilo de 

vida que se leva nas grandes metrópoles).

Sugestões

Livros: 

IACOCCA, Liliana. A quem pertence a cidade?, São Paulo: Salamandra, 2004.

ORTIZ, Esmeralda. O diário da rua, São Paulo: Salamandra, 2003.

Site: 

www.ibge.com.br


