
Querid@ alun@, como você vai? E a sua família? Amig@s? Esperamos, MESMO, 

que vocês estejam tod@s bem, em segurança e se cuidando! 

 

A pandemia de COVID-19 trouxe muitas mudanças para as nossas vidas, não é? 

Tod@s nós estamos tendo que reaprender uma série de coisas e descobrir como é 

que se fazem várias outras. E todo mundo sabe como novas aprendizagens podem, 

num primeiro momento, causar ansiedade e até medo... Não é isso que queremos!! 

Menos ainda num momento tão delicado de nossas vidas!! 

 

Por isso nós, da equipe de LP do 8o ano no campus ENII, resolvemos nos esforçar 

ainda mais para que você, alun@, consiga estudar e se divertir AO MESMO TEMPO! 

Olha só a nossa proposta: 

 

1) Filme: "Deu a louca na Chapeuzinho": https://youtu.be/VZ7OVv3X6tU. Lembra o 

que é FOCO NARRATIVO? Você estudou isso no 7o ano... É o ponto de vista, a 

perspectiva de quem conta uma história. Esse "ser" que narra, o NARRADOR, pode 

ser um dos PERSONAGENS (e aí ele narra em 1a pessoa) ou não, pode ser só um 

OBSERVADOR externo (contando tudo em 3a pessoa). Como você vai ver no filme, 

e com certeza vai rir muito por causa disso!, o ponto de vista do narrador pode 

fazer toda a diferença! 

 

2) Série (NetFlix): "Once upon a time"  ("Era uma vez"). Já imaginou se Branca de 

Neve fosse amiga da Chapeuzinho Vermelho, da Ariel e da Elza? E se o Capitão 

Gancho fosse parceiro do mago Merlin e de um adolescente que nem você, todos 

vivendo em pleno séc. XXI?É esse cruzamento de histórias, pernagens, tempos e 

espaços que essa série incrível faz! Alerta de spoiler: você não vai querer parar de 

assistir. 

 

3) Atividades interativas: http://hiperconto.com.br/. Nesse site você vai poder ler 

histórias legais e vai aprender um pouco mais sobre como escrevê-las também! Dá 

uma olhada!!! 

 

Essas são só algumas SUGESTÕES nossas pra você ESTUDAR SE DIVERTINDO. Mas 

o mais importante é: fique em casa, lave bem as mãos, se cuide e cuide de quem 

você ama! 

 

Estamos com saudades, mas a gente sabe que, quando tudo isso passar, a gente 

vai se ver!  

 

Fique bem 
 

https://youtu.be/VZ7OVv3X6tU
http://hiperconto.com.br/

