
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                              1º bimestre - 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Língua Portuguesa Série: 2ª série A, B e C 

Professor Elizângela Maria Semana: 22 a 26 de fevereiro 
Tema da aula Ridículo? Nunca!  

A ditadura da felicidade 
Equivalente:  5 aulas 

 

Habilidade: Elaborar estratégias de produção de textos diversos (verbais e não verbais), respeitando as 
suas diferentes características de gênero e os procedimentos de coesão e coerência textual. 
 
Conteúdo: Analisar os recursos usados na construção dos sentidos em textos do tipo textual expositivo-
argumentativo do gênero textual reportagem e identificar as características do gênero textual, a partir das 
atividades do Caderno do Aluno Aprender Sempre. 
 
Atividade a ser realizada:  

Atividades do caderno APRENDER SEMPRE – volume1 -SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES  2: 
 
AULA 1 – “Espelho, Espelho (Meu)?” – atividade 3 (a e b) – página 18; 
AULA 2 – “Ordem e Progresso” – atividades 1 e 2 (a, b e c) – páginas 19 e 20; 
AULA 3 – “As Palavras e Sua Força” – atividade 3 – página 22. 
 
Instrumento para verificação da aprendizagem: Queridos alunos, vocês enviarão a atividade (foto, com 

nome, série e data do roteiro), para o meu e-mail: mariaanjos4@hotmail.com  ou pelo WhatsApp privado. 

 

Data de entrega: 01 de março de 2021. (próxima segunda-feira) 

 

Bom Trabalho! 
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 E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS  

 1º bimestre - 2021  

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS  

Disciplina  Arte Série: 2ª A, B, C  

Professor  Maria Luzia Semana: 22 a 26 de fevereiro 

Tema da 
aula  

Arte Pública e Intervenções 

Urbanas 

Equivalente: 2 aulas 

 

Habilidade: Operar com esboços de projetos individuais ou colaborativos, visando a intervenção 
e a mediação cultural na escola e na cidade. 
  
Conteúdo:  Conceitos e processos de criação; Arte Pública, Intervenções urbanas. 
 
Atividade a ser realizada: 1ª etapa- Sondagem de aprendizagens sobre a linguagem das Artes 
Visuais e conhecimentos prévios da bagagem cultural do aluno. 
 
Sondagem: Quais são as linguagens das artes visuais? 
Você sabe o que é uma intervenção em artes visuais? Já vivenciou alguma experiência num 
projeto de intervenção artística? Se sim qual?  
  
 O que você entende sobre processo criativo? 
 
 
2ª Etapa- Apresentando conceitos e processos de criação, aprofundamento dos conteúdos de 
Arte do CMSP- 19/02/2021 Centro de Mídias de São Paulo- Arte Pública e Intervenções urbanas 
(A arte urbana de Eduardo Srur ). 
 Fonte de pesquisa - https://www.hometeka.com.br/f5/7-intervencoes-urbanas-do-artista-
brasileiro-eduardo-srur/. 
 

 
 

Eduardo Srur- Artista Plástico conheça um pouco das suas obras de intervenção Urbana. 

Imagine a cena: você está andando na rua e é surpreendido por uma estátua vestida com um 

colete salva-vidas. Ou ainda: passando por uma ponte, surge uma carruagem imperial pregada 

em seu mastro. Bom, você acabou de se deparar com uma intervenção urbana. 

Essas manifestações artísticas a céu aberto são uma forma de entretenimento (e reflexão) 

acessível e muito estimulante, pois, por estarem livres a qualquer pessoa que passar, podem 

despertar sentidos, sensações e interpretações diferentes. 

https://www.hometeka.com.br/f5/7-intervencoes-urbanas-do-artista-brasileiro-eduardo-srur/
https://www.hometeka.com.br/f5/7-intervencoes-urbanas-do-artista-brasileiro-eduardo-srur/


Com tamanha diversidade do público, muitos artistas interventores possuem um caráter mais 

engajado, produzindo obras que tratam de questões sociais, ambientais e políticas. 

 

  
3ª etapa: Analise as intervenções de Eduardo Srur e pensando em sua cidade ou bairro, faça um esboço 

de um projeto de intervenção. Pense, o que você faria para melhorar o meio ambiente de sua cidade ou 

bairro? Como chamar atenção por meio da arte? 

 

Instrumento de verificação de aprendizagem: Entregar atividade da 3ª Etapa até 01/03/2021 por e-mail 

atelieluziart@gmail.com ou WhatsApp 997916728 Bom Trabalho!  
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E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

1º bimestre - 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Língua Inglesa Série: 2ª A, B e C 

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

Tema da aula Tipos de Filmes e Programas de TV Equivalente: 2 aulas 

 
Habilidades: Ler, compreender, analisar e interpretar: sinopses e resenhas críticas de filmes, roteiros, piadas, 

adivinhas e diálogos, inferindo seus traços característicos, bem como suas finalidades e usos sociais. 

 

Conteúdo: Estudo de vocabulário sobre tipos de filmes e programas de tv. 

 

Atividade a ser realizada:  

As atividades abaixo são para ampliar seu vocabulário. 

Copie em seu caderno e leia as sentenças completando-as de acordo com o tipo de filme e de programa de 

TV e se necessário consulte um dicionário. 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

Enviar as fotos das respostas dos exercícios para o e-mail: inglesalfredo123@gmail.com ou WhatsApp 

privado. 

Data de entrega: 01/03/2021 

 

Bom Trabalho! 
 

Types of films. 

Observe as palavras do quadro e complete as sentenças abaixo com os tipos de filmes: 

Cartoon – musical – comedy – martials arts – fantasy – love story – war – western – horror. 

1)This  type of  film  has a lot of action and sometetimes racing cars: ____________________ 

2)This type of film is usually for Kids, but adults watch them too: _______________________ 

3)This type of fim makes you laugh:___________________________ 

4)This type of film has supernatural events: _______________________ 

5)This of film can be very scary: ____________________ 

6)This type of film shows people who fall in love: _______________ 

7)This type of film shows people singing and dancing: ________________ 

8)This type of film has horses and cowboys in it: _________________________ 

9)This type of film shows people doing Karate: ___________________ 

10)This type of film shows people Fighting and throwing bombs:________________ 

mailto:inglesalfredo123@gmail.com


Types of Tv Programmes: 

Observe as palavras do quadro e complete as sentenças abaixo com os tipos de programa de Televisão: 

The News – Sports Programme – Comedy Show – Documentary –Soap Opera – Game Show – 

Reality Show – Crime Series – Chat Show  

1)You can see animals in this TVprogramme: ______________________ 

2)You can see people playing games for money in this TV programme: _________________ 

3)You can see a Family and their neighbours in a loto f episodes in this TV programme: ____________ 

4)You can see people playing basketball in this TV programme: ___________________ 

5)You watch this if you want to be informed about what´s happening in the world: ____________ 

6)You can see famous people being interviewed in this TV programme: __________________ 

7)You can see people living their lives in this TV programme: ____________________ 

8)You can see people officers and criminals in this TV programme: _______________________ 

9)This TV programme is very funny:______________________________ 

 


