
 

                                      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: 15 a 19 de fevereiro 
Tema da aula Textos publicitários Equivalente: a 5 aulas 

 

Habilidades: Identificar os efeitos de sentido que fortalecem a persuasão nos textos publicitários 

Conteúdo: Textos Publicitários 

Atividade a ser realizada:  

Atividades da apostila Aprender Sempre: 

Aula 2: páginas 3 e 4. 

Aula 3: páginas 5 e 6. 

Aula 4: páginas 7 e 8. 

Aula 5: páginas 9, 10 e 11. 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

Entrega na escola das atividades realizadas (apenas respostas, com identificação de 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, reassista às aulas através de repositório do canal ou pelo Youtube. Vc também poderá 

vir na escola e tirar dúvidas. 

 

Bom Trabalho! 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                                      1º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina EDUCAÇÃO FÍSICA Série:   1°A, B, C e  D 

Professor JUNIOR Semana: de 15 a 19 de FEVEREIRO 

Tema da aula PADRÃO DE BELEZA Equivalente: 2 aulas 

 

Habilidades: 

Discutir as transformações históricas dos padrões de desempenho, saúde e beleza, considerando a forma 

como são apresentados nos diferentes meios (científico, midiático etc). 

 

Conteúdo: 

Sempre foi assim? 

De acordo com o ministrado na aula do dia 12/02/2021 no CMSP sobre padrões e estereótipos de beleza,  

vamos aprofundar esse estudo, refletindo e discutindo com o(a) professor(a) e seus(suas) colegas as 

seguintes questões: 

• Você já pensou qual é o padrão de beleza “da sua época”? 

• O conceito de belo sempre foi o mesmo ou houveram mudanças ao longo da história? 

• Como seria se todos tivessem o mesmo físico, estilo de cabelo e roupas? 

• Quais são os produtos que a “indústria da beleza” fornece a seus consumidores? 

• Por que as pessoas temem assumir seu corpo? 

• Ser belo é sinônimo de ser saudável? Até que ponto uma pessoa enxerga o corpo apenas no físico e 

desconsidera o organismo? 

 

 

Atividade a ser realizada: 

Faça uma pesquisa sobre quais hábitos são necessários para um indivíduo ser saudável. 

Obs: A atividade deve ser entregue na escola em folha separada com nome e série até o dia 24/02 (quinta-
feira). 

A atividade deverá ser manuscrita. 

 

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: 1ª A, B, C e D 

Professor Flávia Cristina Nerone Semana: 15/02 a 18/02 

Tema da aula Inglês Língua Internacional Equivalente: 2 aulas 

 

Habilidades: Discutir a comunicação intercultural por meio da língua como mecanismo de valorização 

pessoal e de construção de identidades no mundo globalizado. 

 

Conteúdo: A importância da língua inglesa no mundo globalizado. 

 

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 para o e-mail: inglesalfredo123@gmail.com ,   ou whatsApp do professor ou 

entregar em folha separada na escola (contendo nome, número e a série) 

 

 

Data de entrega: 19/02/2021 

 

Bom Trabalho! 

 

 

 

 

 

mailto:inglesalfredo123@gmail.com


 

Leia o texto abaixo e responda as questões em português: 

 

 

De acordo com o texto: 

1)Which countries have English as their official? (Quais são os países que tem como língua oficial o Inglês?) 

 

2)Why is English know with an internacional language? (Por que o Inglês é conhecido com uma língua 

internacional?) 

 

3)Write some examples where english appears in daily life. (Escreva alguns exemplos onde o inglês aparece 

seu dia-dia.) 

 

 

 

 

 

 

 


