
Ensino Fundamental – Anos Finais
7º ano – 3º Dia

ATIVIDADES DE APOIO À APRENDIZAGEM



Sequência Didática: Compreensão leitora

Finalidade da aula: Ler a campanha publicitária “O Que Faz Você Feliz?”

 Conteúdos a serem estudados: campanha publicitária “O Que Faz Você Feliz?”

 Objeto(s) do conhecimento: Relação entre textos

 Práticas de Linguagem: Leitura

 Habilidade(s) : EF69LP09, EF69LP44 e EF67LP20 (Currículo Espírito Santo)

 Tempo de estudo para esta atividade: 2 aulas



Texto III

O Que Faz Você Feliz?

Links de vídeos da campanha:

https://www.youtube.com/watch?v=JT5g7HrogNY

https://www.youtube.com/watch?v=yBe-00Zb1Xk

https://www.youtube.com/watch?v=JT5g7HrogNY
https://www.youtube.com/watch?v=yBe-00Zb1Xk


Vale destacar:

“Segundo a empresa, o lançamento do slogan “O que faz você feliz?”, em 2007, representou o início de

“um dos períodos mais marcantes para a companhia em termos de comunicação” e cujo tom

emocional das peças foi adotado após meses de pesquisas e análises do

mercado. http://marcas.meioemensagem.com.br/pao-de-acucar/”

Leia a propaganda, se possível assista aos vídeos, e responda em seu caderno:

a) Qual é a finalidade do texto?

b) Como você relaciona o slogan “O que faz você feliz?” e o objetivo da campanha publicitária.

http://marcas.meioemensagem.com.br/pao-de-acucar/


c) Que efeito o autor pretende provocar no leitor ao usar o texto poético?

d) O tema da propaganda dialoga com o tema dos textos I e II, estudados nas aulas anteriores. 

Comente qual a relação do conceito de felicidade entre os textos? 



Finalidade da aula: Produzir texto a partir da letra da propaganda  “O que faz você feliz?”

 Conteúdos a serem estudados: gênero poema

 Objeto(s) do conhecimento: Estratégia de leitura, apreciação e réplica e, construção da

textualidade.

 Práticas de Linguagem: Leitura e produção de texto.

 Habilidade(s) : EF67LP28, EF67LP31 (Currículo do Espírito Santo)



Produção Textual

Leia o poema

O que faz você feliz?

A lua, a praia, o mar

A rua, a saia, amar...

Um doce, uma dança, um beijo,

Ou é a goiabada com queijo?

Afinal, o que faz você feliz?

Chocolate, paixão, dormir cedo, acordar tarde,

Arroz com feijão, matar a saudade...

O aumento, a casa, o carro que você sempre quis

Ou são os sonhos que te fazem feliz?

Um filme, um dia, uma semana

Um bem, um biquíni, a grama...

Dormir na rede, matar a sede, ler...

Ou viver um romance? O que faz você feliz?

Um lápis, uma letra, uma conversa boa

Um cafuné, café com leite, rir à toa,

Um pássaro, ser dono do seu nariz...

Ou será um choro que te faz feliz?

A causa, a pausa, o sorvete,

Sentir o vento, esquecer o tempo,

O sal, o sol, um som

O ar, a pessoa ou o lugar?

Agora me diz,

O que faz você feliz?

(Propaganda do Pão de Açúcar)

https://www.pensador.com/frase/NjIzOTM0/

https://www.pensador.com/frase/NjIzOTM0/


Após a leitura apreciativa da letra poética da Campanha do Pão de Açúcar, é a sua vez 

de responder à indagação dos versos:

a) Produza um poema em seu caderno, respondendo aos versos acima, sua produção textual deverá  

conter o mesmo número ou mais de versos do texto original.

“Agora me diz,

O que faz você feliz?”


