
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                              4º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Língua Portuguesa Série: 3ªs A, B e C 

Professor Márcia F. Cabral e Elizângela M. Anjos Semana: 22 a 29 de fevereiro 
Tema da aula Manchetes Equivalente: 06 (seis) 

 

Habilidades Essenciais:  “Utilizar procedimentos iniciais para a elaboração do texto; estabelecer o tema; pesquisar 

ideias e dados; planejar a estrutura; formular projeto de texto”. 

 

Conteúdo:  

Aulas 1 e 2: Apresentação da música “Pedalando”, da Academia da Berlinda; Apresentação de opiniões 

sobre “mobilidade urbana”; Leitura de texto de apresentação de podcast: “Momento Cidade #21: Como o 

compartilhamento de bicicletas pode melhorar as cidades?”. 

Aulas 3 e 4: Apresentação de manchetes; Apresentação de memes; Leitura de notícia – “Quarentena: 

Como cuidar da saúde mental dos idosos em isolamento”, por Maiara Ribeiro. 

 

Atividade a ser realizada: Após assistirem às aulas do CMSP dos dias 23 e 25/02, respondam às questões 

abaixo do caderno APRENDER SEMPRE: 

Aula 1: A BIKE NA CIDADE - Exercícios 2 (c, d, e) 

Aula 4: É FÁCIL SE ISOLAR?  - Exercícios 1 (a, b, c) 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem: As atividades deverão ser entregues por e-mail 

(favretto@professor.educacao.sp.gov) ou WhatssApp. 

 

Data de entrega: 01/03/2021 (próxima segunda-feira). 
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 E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS  

 1º bimestre - 2021  

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS  

Disciplina  Arte Série: 3ª A, B, C  

Professor  Maria Luzia Semana: 22 a 26 de fevereiro 

Tema da 
aula  

Esboçando projetos artísticos Equivalente: 2 aulas 

 

Habilidade: Esboçar projetos individuais, ou colaborativos como condutores de espaço para a 
apresentação do fazer artístico da comunidade escolar e ou do seu entorno. 
  
Conteúdo: Elementos estruturantes de um projeto 
 
Atividade a ser realizada: 1ª etapa- Sondagem dos conhecimentos prévios da bagagem cultural 
do aluno. 
 
O que é um projeto artístico? Os elementos estruturantes de um projeto, você lembra algum? 
 
2ª Etapa- Apresentando conceitos e processos de criação- Elementos estruturantes de um 
projeto, conteúdos de Arte 3ª série do ensino médio do CMSP- Centro de Mídias de São Paulo 
aula do dia 19/02/2021. 
. 
Elementos estruturantes de um projeto 

Para realizar um projeto artístico (ou em qualquer outra área do conhecimento), devemos nos 
atentar para quatro fatores essenciais em sua organização: 

• conceito: compreende as ideias e os objetivos gerais e específicos que nortearão as suas 
ações;  

• planejamento: momento no qual se definirá cada etapa do projeto, incluindo o período de 
duração de cada fase. Nesse momento, também se delineiam todas as probabilidades de 
sucesso/insucesso, viabilidade, se escolhem os materiais/suportes etc.; 

• execução: engloba todas as partes do processo de criação, ou seja, é a concretização, a 
prática do que antes fora esboçado em teoria, conduzindo ao produto. 

• conclusão: na derradeira etapa, ocorre o chamado feedback, em que se realiza um 
retrospecto de cada etapa do projeto e se verifica a sua consecução total ou parcial e se o 
produto atingiu seus objetivos. É uma importante etapa, pois possibilita um maior controle 
de erro em relação a projetos futuros, visto que, ao se realizar a análise crítica de todo o 
processo, se verificam quais foram os pontos falhos, evitando, por antecipação, que estes 
tornem a ocorrer. 

 
3ª etapa: Pensando numa intervenção artística na escola, esboce um projeto onde o produto (a 

ideia final) seja apresentado utilizando ferramentas digitais. 

    



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

por e-mail atelieluziart@gmail.com ou WhatsApp 997916728. 
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E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

1º bimestre - 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Língua Inglesa Série: 3ª A, B e C 

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

Tema da aula Ler e compreender textos da internet Equivalente: 2 aulas 

 
Habilidades: Ler, compreender, analisar e interpretar textos: relatos de experiência, páginas da internet, boletins 

informativos, piadas, adivinhas, verbetes de dicionário, diálogos e textos diversos inferindo seus traços 

característicos, bem como suas finalidades e usos sociais. 

 

Conteúdo: Leitura e interpretação de texto. 

 

Atividade a ser realizada:  

Leia o texto abaixo e responda em seu caderno as questões de vocabulário e interpretação de texto e, se 

necessário, use o dicionário. 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

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

professor. 

 

Data de entrega: 01/03/2021 
 

 

 

   

Alien Blog 
The Other day I stopped in fr ont the door of a very tall bullding, which looked very 

old. 

Suddenly, nicely dressed people started to arrive and enter the Building. Everyone 

got really excited When a car arrived and a smartly dressed man got out. The man 

went into the Building and stood and waited. 

 

After about half an hour a white car arrived. It was full of Flowers and bows. A 

woman in a very big white dress got out. (It was so big that she needed the help of 

two children to Walk.) She also carried a bunch of Flowers and her face was covered with a white veil. When she 

arrived everyone got very excited and they started to play music inside the building. 

 

The woman went into the building holding the armo f a man who was inthe car with her. After a while the woman 

came out again, but this time she was holding the arm of the other man. They were very happy and when they left 

the building everyone threw rice at them. I think it was uncooked. 

 

 
Answer the questions according to the text. 
(Responda as questões de acordo com texto.) 
Se não conseguir pode responder em português 
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1)Retire do texto as palavras cognatas (palavras que são parecidas na escrita com o português e também 
no significado) 
 
2)Does the alien describe a woman what woman this would be? 
(O alienígena faz uma descrição de uma mulher que mulher seria essa?) 

 
3)What special occasion that the alien see? 
(Que ocasião especial que o alienígena vê?) 

  

 

 

 

 

 

 

 


