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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: 08 a 12/03 

Tema da aula Leitura expressiva Equivalente a cinco aulas 

 

ROTEIRO 4 

Habilidades:  

 Reconhecer os elementos básicos da narrativa literária; 

 Aspectos linguísticos específicos da construção da textualidade 
 

Conteúdo: Elementos da narrativa, discurso direto e pontuação. 

Atividade a ser realizada:  

Após a leitura do texto “Às escuras” e da audiência das aulas de 02/03 e 04/03 do CMSP, os alunos deverão 

responder às questões abaixo relacionadas: 

Pag 21: Ex 1 e 2 

Pag 22: Ex 3 (de A a C) 

Pg 23: Ex 1 e 2 

 

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: 15/03, até às 15:00 

 

 

Bom Trabalho! 

 

 

 

mailto:elianarocknroll@yahoo.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: 08/03 a 12/03 

Tema da aula Estudo de vocabulário 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: Vocabulário aparência física. 

 

Atividade a ser realizada:  

Faça os exercícios em seu caderno, observando as figuras abaixo: 

Você deverá responder as questões que aparecem ao lado de acordo com as figuras analisadas. 

São 3 exercícios: 

 

Exercício 1 - “Are the sentences true or false.” – As sentenças são verdadeiras ou falsa. 

 

Exercício 2 – “Answer the question” – Responda as questões. Colocando o nome de acordo com a pergunta. 

 

Exercício 3 – “Answer the question using: Yes, he/she has or No, she/he hasn´t.” – Responda as questões 

usando: Sim ele/ela tem ou Não ela/ele não tem (observando se for uma mulher usa-se she (ela) e se for um 

homem usa-se he (ele). 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

Enviar a foto dos exercícios resolvidos no caderno para o e-mail: inglesalfredo123@gmail.com, ou WhatsApp 

do professor (contendo nome e a série) 

 

Data de entrega: 15/03/2021. 

 

 

 

Bom Trabalho! 

 

 

mailto:inglesalfredo123@gmail.com


 


