
 

                           E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS                                       L3 

1º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Língua Portuguesa Série: 2ªs A, B e C 

Professor Elizângela Maria dos Anjos Semana: 01 a 05 der março 
Tema da aula Tópico Frasal  Equivalente: 05 (cinco) 

 

Habilidades: Elaborar estratégias de produção de textos diversos (verbais e não verbais), 

respeitando as suas diferentes características de gênero e os procedimentos de coesão e 

coerência textual”. 

Objetivo da Aula: Reconhecer o tópico frasal desenvolvido nos parágrafos da reportagem e 

estabelecer a relação entre linguagem, veículo e público-alvo, a partir das atividades do 

Caderno do Aluno Aprender Sempre”. 

Atividade a ser realizada: Leia o texto abaixo com a explicação sobre TÓPICO FRASAL, 

responda às questões e entregue as respostas para a professora através do e-mail 

mariaanjos4@hotmail.com  ou pelo WhatsApp privado. 

O tópico frasal é uma estrutura importante que ajuda tornar o parágrafo de argumentação 

muito mais organizado e interessante. Ele permite ao autor do texto desenvolver o assunto 

mais facilmente, garantindo o sucesso da redação. 

Vamos entender melhor o que é um tópico frasal? Ele pode ser chamado também de ideia 

central ou nuclear do parágrafo de desenvolvimento, ou seja, é um resumo do ponto de 

vista que o período vai abordar. Assim, cada parágrafo vai ter um tópico frasal próprio. 

Agora, cabe o aviso: não se deve escrever mais de uma ideia central em um parágrafo. Isso 

pode fazer com que o texto perca o sentido e acabe tirando pontos do autor por isso. 

Após a leitura sobre o significado de “Tópico Frasal”, responda às questões: 

QUESTÃO 1:  

Leia o parágrafo a seguir e responda: 

 

“Política e politicalha não se confundem, não se parecem, não se relacionam uma com a 

outra. Antes se negam, se excluem, se repulsam mutualmente. A política é a arte de gerir o 

Estado, segundo princípios definidos, regras morais, leis escritas, ou tradições respeitáveis. 

A politicalha é a indústria de explorar o benefício de interesses pessoais. Constitui a política 

uma função, ou o conjunto das funções do organismo nacional: é o exercício normal das 



forças de uma nação consciente e senhora de si mesma. A politicalha, pelo contrário, é o 

envenenamento crônico dos povos negligentes e viciosos pela contaminação de parasitas 

inexoráveis. A política é a higiene dos países moralmente sadios. A politicalha, a malária dos 

povos de moralidade estragada.” - Rui Barbosa. 

 

O tópico frasal deste parágrafo é: 

a) (  ) A política é a higiene dos países moralmente sadios. 

b) (  ) Constitui a política uma função. 

c) (  ) Política e politicalha não se confundem. 

d) (  ) A politicalha, pelo contrário, é o envenenamento crônico dos povos negligentes e 

viciosos pela conaminação de parasitas inexoráveis. 

 

QUESTÃO 2: 

Qual é a ideia que o tópico frasal transmite? 

a) (  ) uma definição de política e politicalha. 

b) (  ) uma declaração quanto à diferença entre política e politicalha e, por isso, não se 

confundem. 

c) (  ) uma retomada do processo histórico que levou à prática da politicalha no contexto 

político. 

d) (  ) uma enumeração dos malefícios da politicalha. 

 

QUESTÃO 3:  

Sobre a organização de parágrafo em um texto, é INCORRETO: 

 

a) (  ) Cada parágrafo deve apresentar uma ideia central, sendo que a ideia principal do 

texto é colocada no parágrafo introdutório. 

b) (  ) Os parágrafos devem ter obrigatoriamente até cinco linhas. 

c) (  ) Os parágrafos podem possuir uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Se 

possuírem, são chamados de parágrafo-padrão. 

d) (  ) A mudança de parágrafo deve ocorrer quando não há mais desenvolvimento da ideia-

núcleo, ou seja, quando houver um novo aspecto do texto a ser desenvolvido. 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem: Entrega das respostas por e-mail 

mariaanjos4@hotmail.com  ou pelo WhatsApp privado. 

 

Data de entrega: 08 de março de 2021. 

 

 

 



 

 

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: 01 a 05 de MARÇO 

Tema da aula EU!!! Equivalente: 2 aulas 

 

Habilidades: 

Reconhecer a associação promovida pelas mídias entre ginástica e padrões de beleza. 

 

Conteúdo: 

Ginástica de academia. 

Analisar a influência da mídia nos padrões de beleza impostos pela sociedade, 

compreender o significado de padrão de beleza, o que os diferentes meios de comunicação 

propõem ou prometem em relação à ginástica e como a ginástica pode ter outros objetivos 

além dos veiculados pela mídia. 

 

Atividade a ser realizada: 

Faça uma pesquisa sobre práticas de ginástica em academias, cite 2 atividades que são 
oferecidas e descreva o propósito de cada uma delas. 

A atividade deverá ser manuscrita a caneta, com letra legível, fotografada e enviada através 
do email edfisicasegundosanos@gmail.com  

OBS: No assunto do email 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: 2ª A, B e C 

Professor Flávia Cristina Nerone Semana: 01/03 a 05/03 

Tema da aula 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: Vozes Verbais. 

Atividade a ser realizada:  

Leia o texto abaixo, faça os exercícios em seu 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 da 

professora (contendo nome e a série) 

 

Data de entrega: 08/03/2021. 

 

 

Park Ranger Claims Crocodile Killed Bristish Tourist in 

river 

By Arifa Akbar 

A British musician has died on holiday in Indonesia, 

apparently after being attacked in a river by a crododile. 

 Richard Shadwell, 35, from Sutton, in Surrey, was travelling 

with two Canadians When he dived into a river during a visit to 

Tanjung National Park in Borneo. 

A spokeswoman from the Foreign Office confirmed that his 

body had been recovered from the river yesterday. 

 

 

Mr. Shadwell’s mother Kathy and brother Fraser said he had been in Indonesia since March and had 

a comand of the language “We were informed of this disappearance while swimming with two Canadians 

behind a boat in a river in Tanjung Park,” the said “Na Indonesian was swimming there and felt something 

under the water. He warned the others to get out. Ricahrd cried out and disappeared.” 

 A park ranger called Jeki told a reporter: “I saw a black crocodile devour him after he went into the 

water. Then he vanished” 

mailto:inglesalfredo123@gmail.com


 Last month anoter Briton fell victim to a supected crocodile attack. The student Amy Nicholls, 18, 

from London, died while swimming in the Tsavo National Park in Tanzania. 
The Independent April 7th 2008 

 

Answer the question according to the text – Responda as questões de acordo com o texto. 
 
1) Remove cognate words (words similar to Portuguese in writing and meaning) from the text. Retire do 
texto as palavras cognatas (palavras parecidas com o português na escrita e significado) 
 

2) Remove examples of passive voce verbs from the text. Retire do texto exemplos de verbos na voz 
passiva. 
 
3) Write in Portuguese what you understand from the text? Escreva em português o que você entendeu do 
texto? 

 

 


