
 

                                      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: 15 a 19 de fevereiro 
Tema da aula Misturando: Matemática, Geografia, 

História, Língua Portuguesa e o que mais 
couber... 

Equivalente:  5 aulas 

 

Habilidade: Utilizar procedimentos iniciais para a elaboração do texto: estabelecer tema; pesquisar ideias e 
dados; planejar estrutura; formular o projeto de texto. 

Conteúdo: Ler textos multimodais. 

Atividade a ser realizada: Conforme o professor do CMSP explicou sobre texto expositivo, e fez uma 
interação com os alunos, sendo da apostila “Aprender Sempre” que se localiza nas páginas 4 e 5.  
Agora, vocês realizarão as seguintes atividades do caderno APRENDER SEMPRE-SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES  
1: 
AULA 1 – “VOU TE CONTAR UMA COISA...” – atividade 3 – página 5; 
AULA 2 – “EU ACHO QUE VI UM GATINHO!” – atividade 3 – “o autor é você” – página 7; 
AULA 6 – “FAÇAM SUAS APOSTAS!” – atividades 1 a 3 – páginas 11 e 12. 
 
 
Instrumento para verificação da aprendizagem: Queridos alunos, vocês enviarão a atividade (foto), para o 

meu e-mail: mariaanjos4@hotmail.com  ou pessoalmente na secretaria da escola (entregar folha separada 

com nome e série). 

 

 

Data de entrega: 25/02/2021. 

 

Bom Trabalho! 
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                                                            E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                                      1º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina EDUCAÇÃO FÍSICA Série:   2°A, B e C 

Professor JUNIOR Semana: de 15 a 19 de FEVEREIRO 
Tema da aula PRÁTICAS SAUDÁVEIS Equivalente: 2 aulas 

 

Habilidades: 

Reconhecer riscos e benefícios que a utilização de produtos, práticas alimentares e programas de 

exercícios podem trazer à saúde. 

Conteúdo: 

Retomada 

De acordo com o ministrado na aula do dia 12/02/2021 no CMSP faremos uma retomada e 

aprofundamento do conteúdo estudado na aula do dia 14/08/2020 na 1ª série sobre: 

Transtornos alimentares: Anorexia, Bulimia e Vigorexia. 

Suplementação: Anabolizantes e suplementos alimentares. 

A importância dos exercícios Físicos: Overtraining. 

 

Atividade a ser realizada: 

Faça uma pesquisa manuscrita sobre os benefícios do exercício físico ao nosso corpo. 

Obs.: A atividade deve ser entregue ao professor na escola até dia 24/02, quarta feira, em folha separada 
com nome e série. 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

Atividade manuscrita. 

 

 

 

 



 

                                      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: 15 a 19/02 

Tema da aula Vozes verbais em um texto informativo Equivalente: 2 aulas 

 

Habilidades: Usar formas verbais do presente simples e do passado simples (voz ativa ou passiva) em um 

texto informativo. 

 

Conteúdo: Análise de texto informativo localizando as vozes verbais. 

 

Atividade a ser realizada:  

Leia o texto abaixo e realize as atividades propostas em seu caderno. (não é necessário copiar o texto) 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

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

professor ou entregar em folha separada na escola (contendo nome e série) 

 

Data de entrega: 25/02/2021 

Bom Trabalho! 

Leia o texto abaixo e responda as questões abaixo: 

Why were vaccines a great innovation? 

Disease is one of man’s greatest enemies. Between 1347 and 1351, 

about 25 million people in Europe were killed by the Black Death. 

Before vacciones, people weren’t protected from disease. The first 

vaccine was made in about 1800, but the theory wasn´t understood 

for another 50 years. Today, vaccines are given to most children in 

developed word, but more vaccines are needed in poorer countries. 

 

 

mailto:inglesalfredo123@gmail.com


 

Questions: (which can be answered in Portuguese) 
Questões: (que podem ser respondidas em português) 

1) Find and write examples of past and present verbs that appear in the text 
(Localize e escreva exemplo de verbos no presente e no passado que aprecem no texto) 

 
2) Write words that appear in the text that are cognate (words that have the meaning and the writing 
looked like Portuguese) 
Escreva palavras que aparecem no texto que são cognatas (palavras que tem o significado e a escrita 

parecia com o português) 

 

3) Why is this text considered informative? Justify your answer. 
 Por que este texto é considerado informativo? Justifique sua resposta. 

 

4) According to text. When was the vaccine created? 
De acordo com texto: Quando a vacina foi criada? 

 


