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E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

1º bimestre - 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Língua Portuguesa Série: 3ªs A, B e C 
Professoras Márcia F Cabral e Elizângela M dos 

AnJos 
Semana: 08 a 12 de Março 

Tema da aula Conectivos e texto dissertativo-
argumentativo 

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: Analisar os efeitos semânticos e expressivos produzidos pela coordenação e subordinação e 

produção de texto dissertativo-argumentativo. 

 

Atividade a ser realizada: Após assistirem as aulas no CMSP dos dias 02 e 04/03, os alunos deverão redigir 

um parágrafo apresentando uma causa e uma consequência da pandemia da Covid-19 no Brasil. Utilize um 

conectivo para ligar suas orações.  

Essa atividade está na página 26 do caderno APRENDER SEMPRE, aula 5 – CONSEQUÊNCIAS DA COVID-19. 

Dica: Façam pesquisas sobre o assunto para ampliar o seu conhecimento sobre o tema, por exemplo, sites 

do Ministério da Saúde, sites da Prefeitura entre outros. Mas caso você não tenha acesso à internet, há 

outras formas de ampliar o seu conhecimento sobre o assunto: programas de televisão trazem, 

diariamente, informações sobre o tema; jornais, revistas; conversas com amigos e familiares. 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem: enviar fotos legíveis do exercício escrito à caneta para o e-

mail favretto@professor.educacao.sp.gov.br. 

 

OBS: Alunos da 3ª série C, enviarem o exercício para o e-mail da professora 

Elizângela mariaanjos4@hotmail.com 

 

 

Data de entrega: 15 de Março de 2021 (próxima segunda-feira) 

mailto:favretto@professor.educacao.sp.gov.br
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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: 08/03 a 12/03 

Tema da 

aula 

Interpretação de Texto: 

Relato de experiência. 

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: 015/03/2021. 

Bom Trabalho! 
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Answer the questions – Responda as questões. 

 

As respostas poderão ser inglês ou português. 

 

1) Remove cognate words, the words similar with the Portuguese in writing and meaning from the text. 

(Retire do texto palavras cognatas, as palavras parecidas com o português na escrita e significado) 

 

2) What hours does Charlize work? (Qual o horário de trabalho de Charlize?) 

 

3) How has her job changed? (Como seu trabalho mudou?) 

 

4) What problems does Charlize encounter in her work? (Que problemas Charlize encontra em seu 

trabalho?) 

 

5) Why does she enjoy her job? (Por que ela gosta de seu trabalho?) 

 

6) Would you like to do this job? Explain. (Você gostaria de fazer este trabalho? Explique) 
 

 

 


