
    

 
 
 
Primer y 2º año 
COMÉDIA 
De Veríssimo   
 
Outros Tempos... 
 

A Bola 
 
O pai deu uma bola de presente ao 
filho. Lembrando o prazer que sentira 
ao 
ganhar a sua primeira bola do pai. 
Uma número 5 sem tento oficial de 
couro. 
Agora não era mais de couro, era de 
plástico. Mas era uma bola. 
O garoto agradeceu, desembrulhou a bola e disse "Legal!". Ou o que os 
garotos dizem hoje em dia quando gostam do presente ou não querem 

magoar o velho. Depois 
começou a girar a bola, à 
procura de alguma coisa. 
- Como e que liga? - 
perguntou. 
- Como, como é que liga? 
Não se liga. 
O garoto procurou dentro do 
papel de embrulho. - Não 
tem manual de 
instrução? 
O pai começou a desanimar 
e a pensar que os 
tempos são outros. 

Que os 
tempos são decididamente outros. 
- Não precisa manual de instrução. 
- O que é que ela faz? 
- Ela não faz nada. Você é que faz coisas com ela.  
- O quê? 
- Controla, chuta... 
- Ah, então é uma bola.  
- Claro que é uma bola. 
- Uma bola, bola. Uma bola mesmo. 
- Você pensou que fosse o quê? 
- Nada, não. 
O garoto agradeceu, disse "Legal" de novo, e dali a pouco o pai o encontrou 



 
 
Grupo 1      Tomas Truccolo 
 
1) Eu acho que deve ser mudado, porque se você não vai perder toda a sua vida social e 
morrer sozinho 
2) Deve ser um garoto para jogar com seus amigos e sair mais 
3) Consequências namorada morre sozinha, sem nenhum amigo sem emprego e vai ser 
jogado na rua 
Grupo 2 

1) A atitude do menino é muito ruim e solitário. É isolado do mundo e da vida 
social. Sem amigos, ou para jogar 
2) deve sair mais . Ele teria que ser mais social, se juntar com os amigos, jogar bola. 
3) No futuro, ele não vai saber como a socialização, custou muito a conseguir um 
emprego e buscar um equilibrio 

grupo 3 
        Agustín Carlomagno, Lucas Prandi y José Ariel Ortega  

1) Eu acho que é muito focado no jogo e não quer aprender outras coisas, como 
esportes, estudo, ou algo assim. 

2) Dedicar menos tempo em jogos de vídeo e se concentrar em outras coisas que 
estão faltando, como estudar ou fazer mais esporte e conviver mais com os 
amigos. 

3) Não ter um emprego, se ele faz qualquer atividade física vai engordar, se não 
estuda não terá um emprego e se ele continuar  jogando jogos de vídeo podem 

ter sérios problemas mentais e 
visão. 

 
Trabalho em valores 
    Comedia “A bola” verissimo 2do ano 
Alunos: Micaela Saraco e Martina 
Lambiase 
1- Eu acho a atitude do menino é muito 
comum na atualidade. 
2- Eu acho que ele não deveria estar muito 
tempo com o computador, equilibrar. 
3- As consequências para seu futuro vão 

ser duras. 
 

Rocio... 
Para mim, o trabalho é muito bom, mas o cara socializado deve estar com os 
outros, porque essa é a única coisa que ele está interessado, somente em 
jogos de vídeo. 
Quando seu pai lhe dá uma bola não sabe como jogar com ele., Porque ele 
nunca teve interesse em outras coisas. 
Ele teria que ser um cara que está interessado em sair, jogar bola, sair com os 
amigos etc.  
No entanto, é uma pessoa anti-social seguindo assim em seu futuro, quando 
ele tem que lidar com outras coisas, como o trabalho, que vai custar muito, 
socializar com as pessoas, ter um chefe etc. 
 



 
Comédia: “A Bola” -  

Varíssimo 2º ano 
 

Alunos:  Juan 
Bautista, Ignacio, 

Antonella, Solana y 
Sol. 

 
1) O que você acha 
da atitude do 
menino na 
comédia? 

� Acreditamos 
que a atitude da criança é ruim, já que muitos jogo s de vídeo fez longe de seus 
amigos, sua família, e deve parar de gastar tempo c om eles. 

 
2) Como você acha ele devería ser? 

� A criança deve parar de jogar tantos jogos de vídeo  para passar o tempo com 
seus amigos, familiares e outras atividades, como e sportes, sair para dançar, e 
outras coisas. 

 
3) Quais vão ser as consequências, para ser futuro si ele não modifica?  

� Vai começar a ter notas mais baixas na escola, os a migos dele, não poderá 
fazer novos amigos e  fazer atividades em grupo e e sportes. 

 
Ramiro klimkiewicz, Matias coppola y Sebastian fernandez 
 

Comédia "A Bola" 2 º ano 
1) A atitude do menino não é boa. É isolado do mundo e da vida social. Sem amigos 
para jogar. 
2) Deve ser mais interessado pelas coisas. Ele teria que ser mais social, se juntar 
com os amigos, jogar bola. 
3) No futuro vai  custar  muito  conseguir um emprego. 

 


