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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Prática de Linguagem: Leitura/Escuta (compartilhada e autônoma); Análise linguística. 

Objetos do Conhecimento: Compreensão em leitura; Ortografia. 

 

Leia um trecho do livro “Diário de um Banana: Bons tempos”, de Jeff Kinney e responda às questões:  

 

Fonte: Kinney, Jeff. Diário de um banana: bons tempos. São Paulo: Vergara e Riba Editoras, 2015. (Foto do acervo da 

autora). 

 

1- Neste livro, o menino que escreve no diário utiliza desenhos para ilustrar seus relatos. Neste 

trecho ele conta que virou voluntário num programa da escola. Que programa é esse? 

  

 

2- O que você imagina que um voluntário do programa Parceiros de Lição de Casa tenha que 

fazer? 
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3- Por que ele se inscreveu nesse programa, ou seja, qual era a real intenção dele? 

(A) Ajudar as pessoas. 

(B) Receber ajuda na lição de casa. 

(C) Faltar na aula de música. 

 

4- Nos registros do diário, o autor às vezes utiliza letras maiúsculas. Releia dois trechos do 

texto: 

 

 

Por que você acha que o autor escreveu: eternidade, pai e minha com letras maiúsculas? 

Qual sensação você tem ao ler as frases com essas palavras em letra maiúscula? 

  

  

 

5- Que tal iniciar um diário pessoal? Registre uma experiência sua atual ou antiga. Procure 

escrever emoções, ideias, pensamentos e sensações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: pixabay.com 

 

Você sabia que o livro Diário de um Banana deu origem à dois filmes? Se possível, assista 

aos melhores momentos em: https://www.youtube.com/watch?v=Ic4kgJxSacc Acesso em 

29/07/2020.  

 

E, sendo bem sincero, parece que eu estou no ensino fundamental há uma 

ETERNIDADE. 

Pra você ter uma ideia, a sra. Graziano deu aula de música para o meu PAI quando 

ele tinha a MINHA idade. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ic4kgJxSacc
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