
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                              1º bimestre - 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Língua Portuguesa Série: 1ºs A, B, C e D 

Professor Eliana Vilalva Semana: 22 a 26 de fevereiro. 
Tema da aula Textos publicitários Equivalente a cinco aulas 

 

Habilidades: Desenvolver estratégias de planejamento, elaboração, revisão, edição, reescrita/ redesign 

Conteúdo: Textos publicitários 

Atividade a ser realizada:  

A partir da audiência das aulas do CMSP, onde foram trabalhadas as aulas 5,6, 7 e 8 da Apostila Aprender 

Sempre, os alunos deverão: 

 Criar algo a ser comercializado (produto ou serviço), ou uma ideia a ser difundida com teor 

educativo; 

 Pensar em um pequeno CARTAZ PUBLICITÁRIO, onde o produto ou ideia seja propagada.  

 Produzir o CARTAZ PUBLICITÁRIO em folha de sulfite ou qualquer folha sem pauta (pode ser uma 

folha do caderno de desenho). 

 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

O CARTAZ PUBLICITÁRIO descrito acima.  

Data de entrega:  

O CARTAZ PUBLICITÁRIO será entregue no dia 1 de março, via whats privado, até as 15:00. 

 

Bom Trabalho! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS  

 1º bimestre - 2021  

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS  

Disciplina  Arte Série: 1ª A, B, C e D 

Professor  Maria Luzia Semana: 22 a 26 de fevereiro 

Tema da aula  Linguagens e estilos da arte- Dança 

Moderna 

Equivalente: 2 aulas 

 

Habilidade: Relacionar as práticas artísticas as diferentes dimensões da vida social, cultural, 
política, histórica, econômica, estética e ética. Analisar o funcionamento das linguagens, para 
interpretar e produzir criticamente discursos em textos de diversas semioses (visuais, verbais, 
sonoras, gestuais).   
  
Conteúdo: Conceitos e processos de criação; Dança moderna-Origens e consolidação; dança 
contemporânea e sistemas de notação em dança; a função social, (conteúdo do CMSP, consultar 
o repositório das aulas do CMSP 19/12/2021 arte-ensino médio-1ª série), Elementos 
estruturantes da Dança (aprofundamento dos conteúdos). 
 
Atividade a ser realizada: 1ª etapa- Sondagem de aprendizagens sobre a linguagem da dança e 
conhecimentos prévios da bagagem cultural do aluno. 
 
Sondagem: O que é arte? 
Você tem conhecimento da linguagem de dança, ou já vivenciou alguma experiência num projeto 
de dança?   
O que você entende sobre processo criativo? 
 
2ª Etapa- Apresentando conceitos e processos de criação, aprofundamento dos conteúdos de 
Arte do CMSP- Centro de Mídias de São Paulo- Sistema de notação em dança e os elementos 
estruturantes. 
 
Movimento Corporal                                                                                                           
KINESFERA: A kinesfera é tudo que podemos alcançar com todas as partes do corpo, perto ou 
longe, grande ou pequeno, com movimentos rápidos ou lentos etc. A Kinesfera ou Cinesfera é a 
esfera que delimita o limite natural do espaço pessoal, no entorno do corpo do ser movente. Esta 
esfera cerca o corpo esteja ele em movimento ou em imobilidade, e se mantém constante em 
relação ao corpo, sendo 'carregada' pelo corpo quando este se move. 

  

 

http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=380&evento=2
http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=382&evento=2
http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=380&evento=2
http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=382&evento=2
http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=380&evento=2
http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=382&evento=2


Elementos Estruturantes da Dança  

 

 
 

3ª Etapa- Pesquise cada elemento da dança e responda: O que você entendeu sobre os 
elementos estruturantes da dança e o processo de criação? Responda produzindo um texto ou 
construindo imagens (desenhos). 
 
 
Instrumento para verificação da aprendizagem: Entrega da 3ª etapa. Data de entrega 
01/03/2021 – WhatsApp 997916728 ou e-mail atelieluziar@gmail.com. 
 
Para ampliar conhecimento: pesquisar-  
 http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=262 
 https://www.youtube.com/watch?v=9UlbheBpViE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOVIMENTO CORPORAL

 

ESPAÇO 

 

TEMPO 

 

   

mailto:atelieluziar@gmail.com.
http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=262
https://www.youtube.com/watch?v=9UlbheBpViE


 

 

 

E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

1º bimestre - 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Língua Inglesa Série: 1ª A, B e C 

Professor Flávia Cristina Nerone Semana: 22/02 a 26/02 

Tema da aula Descrição Física Equivalente: 2 aulas 

 
Habilidades: Analisar o funcionamento das linguagens, para interpretar e produzir criticamente discursos 

em textos de diversas semioses (visuais, verbais, sonoras, gestuais). 

 

Conteúdo: Vocabulário de descrições físicas. 

 

Atividade a ser realizada:  

Leia o exercício abaixo e faça em seu caderno de acordo com o enunciado e, se necessário, utilize o 

dicionário. 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

Enviar a foto das respostas dos exercícios para o e-mail: inglesalfredo123@gmail.com ,  ou WhatsApp 

privado. 

Data de entrega: 01/03/2021 

 

Bom Trabalho! 
 

Atividades: 

Observe as figuras das personagens abaixo e escreva em seu caderno a descrição correta de cada 

personagem associando a figura ao texto.  

(     )Sonia – 

(     )Peter – 

(     )Oscar – 

(      )Susan –  

(     )Mary –  

(      )Alex – 

 

mailto:inglesalfredo123@gmail.com


 


