
                       

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS                             L3 
                                              1º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Língua Portuguesa Série: 3ªs A, B e C 

Professor Márcia F. Cabral e Elizângela M dos 
Anjos 

Semana: 01 a 05 de março 

Tema da aula Manchetes, memes e notícias Equivalente: 06 (seis) 

 

Habilidades: Utilizar procedimentos iniciais para a elaboração do texto estabelecer o tema; 

pesquisar ideias e dados; planejar a estrutura; formular projeto de texto” 

 

Conteúdo:  Texto argumentativo em colunas de jornal. 

 

Atividade a ser realizada:  Após assistirem às aulas do CMSP dos dias 23 e 25/02, 

respondam às questões abaixo do caderno APRENDER SEMPRE: 

AULA 3 – MANCHETES – exercício 1 b – página 21 

Atividade do CMSP – Crie uma manchete com o tema “Educação na Pandemia” (Obs: 

poderá ser o mesmo que você compartilhou no CMSP durante a aula). 

AULA 4 – É FÁCIL SE ISOLAR? – exercício 1 a, b, c - página 22 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem: As atividades deverão ser entregues por e-

mail (favretto@professor.educacao.sp.gov) ou WhatssApp, com fotos legíveis e os 

exercícios resolvidos/escritos à caneta. 

 

Data de entrega: 08 de março de 2021 (próxima segunda-feira) 

 

Obs: As atividades propostas referem-se às aulas ministradas no CMSP nos dias 23 e 25 

de fevereiro. Em caso de dúvida, reassista às aulas através de repositório do canal ou pelo 

Youtube. Você também poderá vir na escola e tirar dúvidas. 



E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                                      1º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina EDUCAÇÃO FÍSICA Série:  3°A, B e C 

Professor JUNIOR Semana: 01 a 05 de MARÇO 

Tema da aula O MUNDO DO BOXE Equivalente: 2 aulas 

 

 

Habilidades: 

Analisar do ponto de vista técnico e tático uma luta da modalidade de luta trabalhada no 

bimestre, assistida presencialmente ou pela televisão. 

 

Conteúdo: 

Boxe 

Boxe esporte de combate que coloca frente a frente dois lutadores que se enfrentam 

utilizando apenas os punhos para sua defesa ou ataque utilizando golpes com os punhos. O 

boxe desencadeia uma série de movimentos corporais, auxilia na criatividade e na 

agilidade. A luta pode desenvolver habilidades diversas, mas especificamente no que se 

refere ao autodomínio, superação de limites, estrutura e o conceito de disciplina em sua 

rotina, concentração e ampliação do autocontrole emocional, o boxe está no cenário das 

atividades de luta entre as mais praticadas.  

 

 

Atividade a ser realizada: 

Faça uma pesquisa sobre os principais fundamentos do boxe (golpes básicos) e descreva a 
funcionalidade de cada um.  

 A atividade deverá ser manuscrita a caneta, com letra legível, fotografada e enviada 
através do e-mail edfisicaterceirosanos@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: 3ª A, B, C  

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

Tema da aula Interpretação de Texto Equivalente: 2 aulas 

 
Habilidades: Ler, compreender, analisar e interpretar: relatos de experiência, páginas da 

internet, boletins informativos, piadas, adivinhas, verbetes de dicionário e diálogos, 

inferindo seus traços característicos, bem como suas finalidades e usos sociais. 

 

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. 

 

 
 

 International Women’s Day (IWD) is celebreted around the world on March 8th Every 

year. It began as a camping for better working conditions by women in New York at the turn 

of the 20th centry. The first oficial IWD was February 28, 1909. No one Knows for sure why 

the date changed to March 8th, but this is the date when thousands of women started 

annual marches in New York’s streets. The first international women’s conference took 

place in 1910, in Denmark. Since then, IWD has spread around the world. Today it is an 

important day to highlight the economic, political and social contributions women have 

made to our world. Women can now be happier that things are moving in the right 

direction. 

mailto:inglesalfredo123@gmail.com


 

IWD is na oficial holiday in many countries, including Algeria, China, Cuba, Italy, 

Poland, Vietnam, and Zambia. All across the world, men give Flowers and other gifts to the 

women in their lives – mothers, wives, girlfriends, Sisters, teachers, etc. In Portugal and 

Romania, women celebrate by having “women-only” dinners. IWD is a big event in India, 

Where people hold celebrations throughout the day. Indian men want to show how 

importante women are to their society. Alla round the world women are becoming more 

powerful in business, entertaiment, politics and other areas. There are over a dozen nations 

today with women leaders. However, IWD is still necessary to highight the inequality 

millions of women still face. 

 

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 
no significado) 
 
2) When did Women's Day start? - Quando começou o Dia das Mulheres? 
 
3) In which countries is Women's Day considered a holiday? - Em que países o Dia das 
Mulheres é considerado feriado? 
 
4) How is Women's Day celebrated in India? - Como é comemorado o Dia das Mulheres na 
Índia? 
 
5) What do women usually get as a gift? - O que as mulheres costumam ganhar de 
presente? 

 
 

 

 

 


