
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS                            L4 

                                              1º bimestre - 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Língua Portuguesa Série: 2ª série A, B e C 

Professor Elizângela Maria Semana: 08 a 12 de março de 2021 

Tema da 
aula 

Produzir um texto expositivo-
argumentativo. 

Equivalente:  5 aulas 

 

Habilidade: 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. 
 
Conteúdo: Analisar os recursos usados na construção dos sentidos em textos do tipo 
textual expositivo-argumentativo do gênero textual reportagem e identificar as 
características do gênero textual, a partir das atividades do Caderno do Aluno Aprender 
Sempre. 
 
Atividade a ser realizada:  
Atividades do caderno APRENDER SEMPRE – volume1 -SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES  2: 
 
AULA 5 – “Na defesa ou no Ataque?” – atividade 4 (a e b) – página 25;  
AULA 6 – “Mãos ao texto!” – atividade 1 e 2 – página 25; 
AULA 7 – “Em primeira mão” – atividade 1 – página 26 e 27. 
 
 
Instrumento para verificação da aprendizagem: Entrega das respostas por e-mail (foto com 

nome, série e data do roteiro) mariaanjos4@hotmail.com   ou pelo WhatsApp privado. 

 

 

Data de entrega:  dia 15 de março de 2021. 

 

Bom Trabalho! 

 

mailto:mariaanjos4@hotmail.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: 08/03 a 12/03 

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 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: 15/03/2021. 

Bom Trabalho! 

 

 

Living it up! 

A German architect, Werner Aisslinger, thinks that he 

has found the answer to our crowded cities. He has invented a 

portable micro-apartament. These apartments are called 

“Lofcubes”, and they can be lifted onto any empty roof by 

helicopter. 

 Each Lofcube is designed with a Kitchen and a 

bathroom, as well as a large living area. They are extremely 

modern and they have been built using all the latest ideas, 

fabrics, and technology in interior design. 

 The lofcube was first shown at an exhibition in Berlin last year, but Berlin wan’t the right 

place for them, because it doesn’t have a housing shortage. These apartments are needed in buy, 

overcrowded cities, such a London and New York. 

 They don’t cost much – only 38,00 libras. In the future, Aisslinger hopes that young 

professionals who often move from city to city will buy them. When it is time to move, they will just 

take their homes with them! 

mailto:inglesalfredo123@gmail.com


 “Since the Berlin exhibition last year, we have been speaking to a number of companies 

interested in building them, but no decisions have been made yet,” says Aisslinger. 

 He thinks that he homes will be ready by the end of next year. Aisslinger’s vison of the 

future is of many rooftop communities in each big city, and it is possible that this way of life reach 

Britain first. 

 

 

Exercises: Exercícios (Você poderá responder as questões em inglês ou português) 

 

1) Remove cognate words from the text words similar to Portuguese in writing and 

meaning.(Retire do texto palavras cognatas palavras parecidas com o português na escrita e no 

significado.) 

 

2) Remove passive verb verbs from the text. (Retire do texto exemplos verbos na voz passiva.) 

 

3)When will Loftucubes be ready? Who will by them? (Quando os Loftucubes estarão prontos? 

Quem vai por eles?) 

 

4)Where was the “Loftcube” first show? (Onde foi o primeiro show do “Loftcube”?) 

 

5)Where are they needed? (Onde eles são necessários?) 

 

6)Who has Aisslinger spoken to? (Com quem falou Aisslinger?) 

 

 

 

 


