
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS                             L3 

1º bimestre - 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Língua Portuguesa Série: 1ºs A, B, C e D 

Professor Eliana Vilalva Semana: 01 a 05/03 

Tema da 
aula 

Proficiência leitora na Literatura Equivalente a cinco aulas 

 

Habilidades:  
Analisar os efeitos de sentido decorrentes do uso de mecanismos de intertextualidade 
(referências, alusões, retomadas) entre os textos literários, entre esses textos literários e 
outras manifestações artísticas (cinema, teatro, artes visuais e midiáticas, música), quanto 
aos temas, personagens, estilos, autores etc., e entre o texto original e paródias, paráfrases, 
pastiches, trailer honesto, vídeos-minuto, vidding. 
 

Conteúdo: Literatura e morfologia. 

Atividade a ser realizada:  

Na sequência 2 

Aula 1, pag. 16: exercício 4 

Aula 2, pag. 18: exercício 3 (preenchimento do quadro iniciado na pag. 18 e finalizado na 

pág.19) 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

Realização das atividades mencionadas acima. 

Você deve fotografar suas atividades realizadas COM LETRA LEGÍVEL (não serão 

consideradas atividades que eu não consiga ler) e enviar no e-mail 

elianarocknroll@yahoo.com 

No ASSUNTO deverá constar seu nome completo, sua classe e número do roteiro. 

Data de entrega: 08/03, até as 16:00 

 

 

mailto:elianarocknroll@yahoo.com


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: 01 a 05 de FEVEREIRO 

Tema da 

aula 

Ginástica de academia Equivalente: 2 aulas 

 

Habilidade: 

Analisar o funcionamento das linguagens, para interpretar e produzir 

criticamente discursos em textos de diversas semioses (visuais, verbais, sonoras, 

gestuais). 

 

Conteúdo: A Importância da atividade física. 

Compreender a importância da atividade física, Identificar através da vivência 

prática os benefícios da atividade física. De acordo com a fisiologia humana, 

entender quais mudanças acontecem no organismo para tais benefícios. 

 

Atividade a ser realizada: 

Descreva qual atividade física você tem vontade de praticar e por que. Se já 

pratica, descreva qual sua finalidade. 

A atividade deverá ser manuscrita a caneta, com letra legível, fotografada e 

enviada através do e-mail edfisicaprimeirosanos@gmail.com  

OBS: No assunto do e-mail deverá conter o tema, seu nome, número e série. 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

Atividade enviada por e-mail. 

 

mailto:edfisicaprimeirosanos@gmail.com


                             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: 01/03 a 05/03 

Tema da 

aula 

Interpretação de Texto Equivalente: 2 aulas 

 

Habilidades: Analisar o funcionamento das linguagens, para interpretar e 

produzir criticamente discursos em textos de diversas semioses (visuais, verbais, 

sonoras, gestuais). 

 

Conteúdo: Leitura e análise de texto. 

 

Atividade a ser realizada:  

Leia o texto abaixo, faça os exercícios em seu caderno de acordo com o texto e 

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 (contendo nome e a 

série) 

 

Data de entrega: 08/03/2021. 

 

 

mailto:inglesalfredo123@gmail.com


 

 

Read the text and do the exercises below: Leia o texto e faça os exercícios 

abaixo: 

 

1) Remove cognate words (similar words in English writing and meaning) from 

the text. 

Retire do texto as palavras cognatas (palavras parecidas na escrita em inglês e 

significado). 

2) What is Pink's real name? Qual é o verdadeiro nome de Pink? 

3) Describe Pink according to the text. Descreva Pink de acordo com o texto. 

4) What does Pink love? O que Pink ama? 

 

 

 

 


