
 

 

 “Ensinar para Aprender, Valorizar para Ter!”  
“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 

 

 
 

 

EMEB   
 
Componente Curricular: Português 
Turma: 8 ano 
 

• Organize, com antecedência, o espaço e todo material que irá precisar para os estudos 

• Para realizar as atividades você pode usar o celular, ou o computador, aquilo que for mais fácil 

para você e sua família 

• Ao registrar por escrito utilize a matéria de seu caderno de português 

• No início de cada atividade, lembre-se de colocar a data do dia que realizou a atividade 

• Manter, diariamente, a rotina de estudos 

 
• Leia com atenção a letra da música “Família” de Titãs. Se possível acesse ao link para ouvir a banda tocando a 

música.  http://letras.terra.com.br/titas/48973/ 

 

Família 

Família, família 

Papai, mamãe, titia 

Família, família 

Almoça junto todo dia 

Nunca perde essa mania 

Mas quando a filha quer fugir de casa 

Precisa descolar um ganha pão 

Filha de família se não casa 

Papai, mamãe não dão nenhum tostão 

Família ê 

Família A 

Família 

Família, família 

Vovô, vovó, sobrinha 

Família, família 

Janta junto todo dia 
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Nunca perde essa mania 

Mas quando o nenê fica doente 

Procura uma farmácia de plantão 

O choro do nenê é estridente 

Assim não dá pra ver televisão 

Família ê 

Família ê 

Família 

Família, família 

Cachorro, gato, galinha 

Família, família 

Vive junto todo dia 

Nunca perde essa mania 

A mãe morre de medo de barata 

O pai vive com medo de ladrão 

Jogaram inseticida pela casa 

Botaram um cadeado no portão 

Família ê 

Família ê 

 

Fonte: http://letras.terra.com.br/titas/48973/   

 

1) Agora que você já conheceu um pouquinho a música, vamos resgatar os conhecimentos que cada um 

de vocês têm sobre família. 

 

a) Quem compõe uma família? 

 

 

b) Como é uma família? 

 

 

c) Como é sua família e como é o convívio com eles todos os dias? 
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2) A família na sociedade atual, vem passando por transformações que estão ligadas as mudanças 

estruturais da sociedade e por consequência estas mudanças  afetam a dinâmica de funcionamento da 

família, as relações entre os seus membros e o desempenho dos diversos papéis sociais no seu 

interior o que também acarreta  diferentes configurações familiares. Atualmente as famílias nucleares, 

compostas por pai, mãe e filhos ainda é predominante, mas vem sofrendo várias modificações, como a 

redução de seus membros. Podemos observar o crescente aumento das famílias monoparentais, ou 

seja, compostas pela mãe e filhos ou pelo pai e filhos. Este tipo de família é muitas vezes fruto de 

divórcios ou viuvez, isto também altera os papéis dentro da família. Analisando a letra da música 

“Família”, responda: 

 

a) A família na música é composta por quais membros? 

 

b) Como vocês acham que esta família vive? 

 

c) Como deve ser a relação entre os membros da família?   

 

d) No verso “O choro do nenêm é estridente”, o autor quis dizer que: 

(  ) O nenêm chora pouco.                        (  ) O choro é alto e fino. 

(  ) O choro incomoda a mamãe.              (  ) O choro é porque ele está doente.    

e)  A  expressão “Precisa descolar um ganha pão”, é uma linguagem utilizada em: 

(  ) Livros escolares.                                  (  ) Conversas com amigos.            

(  ) Receitas de remédio.                           (  ) Contos de fadas.   

 

f)  O tema da música é: 

(  ) A família almoça junto todo dia        ( ) O dia a dia de uma família. 

(  ) A mãe morre de medo de barata.    ( ) O pai morre de medo de ladrão.          

 

g) Fazem parte da música, exceto: 

(  ) vovó, vovô                (  ) papai, mamãe 

(  ) titia, sobrinha            (  ) netinho, priminha 

 

3) CONSTRUINDO A ÁRVORE GENEALÓGICA. 

Após a análise da letra da música “Família” e responderem as questões relacionadas as diferentes 

configurações das famílias, sobre os papéis de cada um e as relações que se estabelecem dentro da 
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família, elabore uma árvore genealógica, você poderá desenhar ou escrever os nomes dos membros da 

sua família ou  colar fotos. 

Se tiver acesso a internet, você poderá acessar ao Link abaixo, para visualizar o modelo da árvore. 

http://2.bp.blogspot.com/_qRzNZBCE9AY/S5bpvQ6wgcI/AAAAAAAABHQ/08x-7DtGJcs/s1600-

h/arvore+genealogica.JPG 

Para confeccionar sua árvore, é importante que entenda o princípio da elaboração, para isso responda: 

a) Por que a família é representada por uma árvore? 

b) Quem vem primeiro no tronco? 

c) Quem vem nos galhos?   
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