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                                              2º bimestre - 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Língua Portuguesa Série: 1ºs A, B, C e D 

Professor Eliana Vilalva Semana de 26 a 30 de abril 
Tema da aula Lei X Realidade Equivalente a cinco aulas 

 

ROTEIRO 8 
 

Habilidades:  

Analisar, discutir, produzir e socializar, tendo em vista temas e acontecimentos de interesse local ou global, 

notícias, foto denúncias, fotorreportagens, reportagens multimidiáticas, documentários, infográficos, podcasts 

noticiosos, artigos de opinião, críticas da mídia, vlogs de opinião, textos de apresentação e apreciação de 

produções culturais (resenhas, ensaios etc.) e outros gêneros próprios das formas de expressão das culturas 

juvenis (vlogs e podcasts culturais, gameplay etc.), em várias mídias, vivenciando de forma significativa o papel 

de repórter, analista, crítico, editorialista ou articulista, leitor, vlogueiro e booktuber, entre outros 

 

Conteúdo: Textos Prescritivos, artigo de opinião, reportagens e conectores 

Atividade a ser realizada:  

Quem assistiu às aulas transmitidas em 20 e 22/04 no CMSP constatou que, muitas vezes, as leis são 

desrespeitadas.  A aula de 22/04, quinta-feira, falou muito sobre leis que defendem os Direitos Humanos, mas 

que não são obedecidas. Com pouca pesquisa você encontrará uma enormidade de situações em que as leis são 

simplesmente ignoradas... 

Na sua apostila você tem trechos de textos prescritivos (leis são textos prescritivos). Também há o 

fragmento de uma reportagem. 

A primeira parte das nossas atividades é ler os textos da apostila e refletir sobre esses textos: 

Pag. 46: TÍTULO I DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

Pag. 47: TÍTULO II DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 

Pag. 48: Recorte de reportagem. 

 

A segunda parte de nosso roteiro é para você produzir um pequeno artigo de opinião onde vai dizer 

porque acha que as leis não são obedecidas. 

 

Você sabe expressar suas ideias. Na Língua Portuguesa existem algumas palavras que colam, ligam as 

ideias. Elas são chamadas conectivos. Veja um exemplo de ideias que NÃO estão coladas com os conectivos. 

A nossa Constituição tem leis que protegem os direitos individuais. 

Muitas leis que protegem os direitos individuais não são respeitadas. 

 

Fica feio quando escrevemos um texto assim. Além de terem palavras repetidas, as ideias parecem 

separadas umas das outras. Apesar de termos duas ideias opostas (haver lei/ a lei ser desobedecida), elas 

deveriam estar mais juntinhas. Veja como fica bem melhor COM o uso de conectivos: 

 



A nossa Constituição tem leis que protegem os direitos individuais, 𝓶𝓪𝓼 elas não são respeitadas. 

 

Essa palavra 𝗠𝗔𝗦 traz o sentido de ideias contrárias. As palavras 𝐏𝐎𝐑�́�𝐌 e 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐔𝐃𝐎 também têm essa 

função. 

Veja outros conectivos e seus significados: 

𝗣𝗢𝗥𝗤𝗨𝗘 – indica uma explicação 

𝗢𝗨 – indica uma alternativa, uma escolha. 

𝐏𝐎𝐑𝐓𝐀𝐍𝐓𝐎 – Indica uma conclusão. 

 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

Sua tarefa, nesse roteiro, é pensar nos motivos que fazem algumas leis não serem obedecidas e produzir 

um pequeno texto onde você expresse sua opinião a esse respeito. Você deverá apresentar sua opinião, 

mas também terá que dizer por que pensa dessa forma. No final do texto, tem que apresentar uma 

solução possível para esse problema. O texto é bem curto, mas tem uma regra para obedecer: pelo 

menos quatro (4) das palavras abaixo deverão ser usadas. PODE REPETIR, MAS NÃO ENTRA NA 

CONTAGEM😜 

 

 

MAS     PORÉM      CONTUDO      PORQUE     OU     PORTANTO 

 
 

Data de entrega: 

Entrega via formulário Google até o dia 03/05. Segue o link: 

https://forms.gle/xnmEp1e2i2eZwTkK9 

 

 

Bom Trabalho! 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/xnmEp1e2i2eZwTkK9


E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

2º bimestre - 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Língua Inglesa Série: 1ª A, B, C e D 

Professor Flávia Cristina Nerone Semana: 26/04 a 30/04 

Tema da aula What are they doing? Equivalente: 2 aulas 

 
Habilidades:  

1. Utilizar as diversas linguagens (artísticas, corporais e verbais) em diferentes contextos, valorizando-as como 

fenômeno social, cultural, histórico, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso. 

2. Utilizar o presente contínuo para descrever ações em progresso. 

 

Conteúdo: Present Continuouns 

 

Atividade a ser realizada:  

Leia o enunciado abaixo e faça em seu caderno os exercícios propostos. Se necessário consulte um dicionário. 

 

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 completo e a série) 

 

Data de entrega: 03/05/2021. 

 

 

 

Exercises:  

 

1) Observe as figuras de A à R e associe de acordo com os verbos ao lado. 

 

2) Complete os espaços utilizando os verbos que você associou no quadro de acordo com que cada 

personagem faz nas figuras. 
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a) What is Bill doing? He is _________ tennis 

b) What is Mike doing? He is ______ a huge hamburger 

c) What is Lily doing? She is ______ a soda 

d) What is Pat doing? She is ______ an interesting book 

e) What is Timmy doing? He is ______ some beautiful drawings 

f) What is Peter doing? He is ______ in the park 

g) What is Joseph doing? He is ______ to pop music 

h) What is Victor doing? He is ______ his bike 

i) What is Sandra doing? She is ______ a letter to her best friend 

j) What is Lola doing? She is ______ her hair 

k) What is Alexander doing? He is ______ because he misses his mom 

l) What is Charlie doing? He is ______ the trash 

m) What is Louis doing? She is ______ in the street 



                                                  E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                                      2º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina EDUCAÇÃO FÍSICA Série:   1°A, B, C e  D 

Professor JUNIOR Semana: 26 a 30 de abril  

Tema da aula Hip Hop Equivalente: 2 aulas 

 

Habilidade: 

Utilizar as diversas linguagens (artísticas, corporais e verbais) em diferentes contextos 

históricos, valorizando-as como fenômeno social, cultural, histórico, variável, heterogêneo e 

sensível aos contextos de uso. 

 

Conteúdo: 

Movimento cultural urbano. 

O hip-hop, movimento de rua que surgiu na década de 70 como um movimento cultural entre 
os latino-americanos, os jamaicanos e os afro-americanos da cidade de Nova York, mais 
precisamente no sul do Bronx. Sobre o comando do disc-jockey Afrika Bambaataa, que  é 
considerado o pioneiro e criador deste movimento social altamente influente no mundo todo, e 
que é, constituído por 4 elementos, DJ, MC, B-boy e Grafite. 
 

Atividade a ser realizada: 

De acordo com a aula apresentada no CMSP dia 23 de abril, descreva em poucas palavras sobre 
as funções de cada elemento do Hip Hop. A atividade deverá ser realizada no caderno de 
Educação Física, manuscrita a caneta, com letra legível, fotografada e enviada para o e-mail  
edfisicaprimeirosanos@gmail.com. 

OBS: No assunto do e-mail deverá conter o tema, seu nome e série do aluno. 

 

Data de (entrega) envio da atividade:   Segunda feira - 3 de maio. 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

Atividade enviada por e-mail. 

 

mailto:edfisicaprimeirosanos@gmail.com

