
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                              1º bimestre - 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

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

Professor Márcia F. Cabral e Elizângela M. dos 
Anjos  

Semana: 15 a 19/02 

Tema da aula Características dos gêneros textuais 
Poema e Romance 

Equivalente: 06 aulas 

 

Habilidade Essencial:  Reconhecer diferentes elementos que estruturam o texto narrativo (personagens, 

marcadores de tempo e de localização, sequência lógica dos fatos) na construção do sentido do romance e do conto 

do século XIX, apropriando-se deles no processo de elaboração do sentido. 

 

Conteúdo: Aspectos linguísticos e específicos da construção do gênero. 

 

Atividade a ser realizada: Os alunos deverão responder as questões do caderno APRENDER SEMPRE: 

Aula 1 – NÃO SÓ A ARTE PELA ARTE - páginas 4, 5 e 6 – exercícios 1, 2 a, b e c; 

Aula 2 – NADA É POR ACASO - páginas 6, 7 8 – exercícios 1, 2 a e b, 3 a e b; 

Aulas 3 e 4 – LEIO, LOGO EXISTO – páginas 8, 9 10 e 11 – exercícios 1, 2 a e b, 3 a e b. 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem: Entrega na escola das atividades realizadas (apenas 

respostas, com identificação da questão e página da apostila) em folhas contendo nome e série do aluno.  

 

Data de entrega: As entregas serão realizadas na semana de 22 a 26 de fevereiro. 

 

Obs: As atividades propostas referem-se às aulas ministradas no CMSP nos dias 9 e 11 de fevereiro. Em 

caso de dúvida, assista novamente às aulas através de repositório do canal CMSP ou pelo YouTube. Você 

também poderá vir na escola e tirar dúvidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                  E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                                      1º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina EDUCAÇÃO FÍSICA Série:   3ª A, B e C  

Professor JUNIOR Semana: de 15 a 19 de FEVEREIRO 
Tema da aula MOVIMENTE-SE Equivalente: 2 aulas 

 

 

Habilidades: 

Identificar as capacidades físicas que podem ser desenvolvidas em algumas ginásticas de academias. 

Conteúdo: 

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

aprofundamento do conteúdo para relembrar as capacidades físicas, Agilidade, Flexibilidade, Força, 

Resistência, Velocidade, Equilíbrio e Coordenação motora. 

 

Atividade a ser realizada: 

Faça uma pesquisa e elabore uma sequência de exercícios que contemplem as capacidades físicas.  

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: 3ª série A, B e C 

Professor Flávia Cristina  Semana: 15/02 a 19/02 

Tema da aula  Uso de Link Words (palavras de 

ligação) 

Equivalente: 2 aulas 

 

Habilidades: Identificar conjunções (contraste, adição, conclusão e concessão) e marcadores sequenciais. 

 

Conteúdo: Conjunções  

 

Atividade a ser realizada:  

Leia a explicação do conceito uso das “Link words” abaixo, copie as frases do exercício indicando qual a 

conjunção correta que aparece entre parênteses de acordo com o contexto. Se necessário utilize o 

dicionário. 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

Enviar a foto dos exercícios resolvidos 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! 

Conceito de Link words – Palavras de ligação. 

São palavras da língua inglesa que possuem a função de estabelecer ligação entre as frases. Ou seja, é 

papel dessas palavras dar coerência e coesão textual em uma mesma oração. No português, é o que 

chamamos de conjunção. 

Existe muitos tipos de links words, mas que vamos usar para o exercício serão: 

And – Traduzida como e, and é uma conjunção adicional. Conforme o nome indica, ela adiciona 

informações à frase. 

Exemplos: 

 She visited Los Angeles and New York. (Ela visitou Los Angeles e Nova York.) 

 He speaks German and Russian. (Ele fala alemão e russo.) 
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But – Traduzida como mas, but é uma conjunção adversativa, ou seja, indica ideias opostas. 

Exemplos: 

 I would like to travel, but I have no money. (Eu gostaria de viajar, mas não tenho dinheiro 

nenhum.) 

 She called him, but he didn’t answer the phone. (Ela telefonou para ele, mas ele não atendeu 

o telefone.) 
 

So – Traduzida como então; por isso, so é uma conjunção conclusiva, ou seja, é usada para 

indicar a conclusão de uma ideia. 

 You know I am paying attention to the teacher, so stop talking to me! (Você sabe que estou 

prestando atenção no professor, então, pare de falar comigo!) 

 He doesn’t speak English, so he had trouble finding a job. (Ele não fala inglês, por isso, teve 

dificuldade de encontrar emprego.) 
 

Although - Traduzida como embora; apesar de, although é uma conjunção concessiva. Esse tipo 

de conjunção faz uma ressalva que não anula o argumento principal. 

Exemplos: 

 She traveled by plane, although she was afraid of flying. (Ela viajou de avião, apesar de ter 

medo de voar.) 

 Although the sun is shining, it’s cold. (Embora o sol esteja brilhando, está frio.) 
 

Exercises (exercícios) 

Choose the best word to complete each sentence. 

(Escolha a melhor palavra e complete cada sentença) 

 

1. I am hungry ( and / but ) I don’t have any money to buy lunch.  

 

2. It’s late ( and / but ) I’m tired! 

 

3. John likes funny movies ( and / but ) he doesn’t like scary movies. 

 

4. We couldn´t find a house to by (although/ so ) we looked at quite a few. 

 

5.This bread is (although/so ) stale that I can’t eat it! 

 

6. The sea in the Baltic countries is usually  (although/so ) cold. 

 

7. (although/so ) Dave smokes, he seems to be in good health. 

 

8. Kate never learnt Spanish (although/so ) se lived in Spain for many Years. 

 


