
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS                                     L5 
                                              1º bimestre - 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

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

Professor Eliana Vilalva Semana: 05 a 09 de abril 
Tema da aula Revisão: textos publicitários e literários. Equivalente a cinco aulas 

 

ROTEIRO 5 
 

Habilidades:  

• Analisar os efeitos de sentido que fortalecem a persuasão nos textos publicitários, considerando 

práticas de consumo conscientes. 

• Analisar os efeitos de sentido decorrentes do uso de mecanismos de intertextualidade (referências, 

alusões e retomadas) entre os textos literários e outras manifestações artísticas (cinema, teatro, artes 

visuais e midiáticas, música, entre outras) quanto aos temas, personagens, estilos, autores etc., e entre 

o texto original e paródias, paráfrases, pastiches, trailer honesto, vídeos-minuto e vidding. 

 

Conteúdo: Textos publicitários e literários. 

Atividade a ser realizada:  

O aluno deverá assistir as aulas do CMSP da semana de 20/03 a 01/04, sobre publicidade e textos literários e 

consultar suas anotações, fomo forma de revisar o conteúdo abordado nesse bimestre. 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

Realização das atividades abaixo que podem ser entregues via e-mail, na escola ou realizadas diretamente no 

formulário Google acessado através do link abaixo (copie e cole no navegador). 

https://forms.gle/wFghv6fkFwdQcVzR9 

NÃO ESQUEÇA DE COLOCAR NOME E CLASSE NA PRIMEIRA RESPOSTA 

SÓ SERÁ CONSIDERADO O PRIMEIRO ENVIO DE CADA ALUNO. 

 

Data de entrega: Entregas até 12/04, até as 16:00, seja por e-mail, formulário Google ou de forma presencial, 

na secretária da escola. 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/wFghv6fkFwdQcVzR9


ATIVIDADES 

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 5. 

CATAR FEIJÃO 

A Alexandre O'Neill 

Catar feijão se limita com escrever: 

jogam-se os grãos na água do alguidar 

e as palavras na da folha de papel; 

e depois, joga-se fora o que boiar. 

Certo, toda palavra boiará no papel, 

água congelada, por chumbo seu verbo: 

pois para catar esse feijão, soprar nele, 

e jogar fora o leve e oco, palha e eco. 

 

Ora, nesse catar feijão, entra um risco: 

o de entre os grãos pesados entre 

um grão qualquer, pedra ou indigesto, 

um grão imastigável, de quebrar dente. 

Certo não, quando ao catar palavras: 

a pedra dá à frase seu grão mais vivo: 

obstrui a leitura fluviante, flutual, 

açula a atenção, isca-a com o risco

MELO NETO, João Cabral de. A educação pela pedra. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997, p. 16-17. 

 

1) Quantas estrofes e versos compõem o poema? 

a) 16 versos divididos em 2 estrofes. 

b) 18 versos divididos em duas estrofes. 

c) São apenas 10 versos na estrofe 

 

2) Qual a finalidade do poema? 

a) Dá instruções sobre catar feijão, como indica o título. 

b) Compara o ato de catar feijão e sua simplicidade ao ato de escrever. 

c) É uma reflexão sobre o ato de escrever racionalmente e as dificuldades de isso carrega. 

 

3) “Catar”, no contexto do poema, poderia ser substituído por quais outras palavras? 

a) espiolhar, pesquisar, procurar, sondar. 

b) escolher, selecionar, retirar. 

c) buscar, caçar, procurar. 

 

4) Catar feijão é um assunto tipicamente poético?  

a) O poema mostra que as ações cotidianas, corriqueiras, sem elevação passaram a ser temas poéticos no 

século XX. 

b) Catar feijão não é um assunto poético, pois os grandes poemas sempre devem ser centralizados em temas 

sentimentais/amorosos. 



c) Catar feijão não é um assunto poético, pois os grandes poemas sempre devem ser centralizados em 

temáticas sociais, pois o poeta dever ser sempre um crítico da sociedade. 

 

5) Pela leitura do texto, o ato de escrever poemas é fácil?  

a) Sim, pois é comparado a facilidade de catar feijão. 

b) É bastante difícil, pois só assim o poeta pode oferecer um texto que provoque o leitor, que o desperte.  

c) Não é fácil nem difícil. Basta estar inspirado que a escrita flui, sem sequer precisar de uma releitura ou correção 

posterior daquilo que foi escrito. 

 

Observe os textos publicitários a seguir e responda o que se pede.   

TEXTO 1 

6) O texto 1 é: 

a) Educativo 

b) Comercial 

 

 

7) Faça a leitura da linguagem verbal e não 

verbal do texto 1 e identifique a mensagem.  

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO 2 

 

8) O texto 2 é: 
a) Educativo 

b) Comercial 

 

 

9) Faça a leitura da linguagem 

verbal e não verbal do texto 2 e 

identifique a mensagem. 

 

 

 

 

Bom trabalho! 



                                  E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

1º bimestre - 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

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

Professor Flávia Cristina Nerone Semana: 05/04 a 09/04 

Tema da aula Roupas e acessórios Equivalente: 2 aulas 

 
Habilidade: Analisar visões de mundo, conflitos de interesse, preconceitos e ideologias presentes nos discursos 

veiculados nas diferentes mídias, ampliando suas possibilidades de explicação, interpretação e intervenção 

crítica da/na realidade. 

 

Conteúdo: Interpretação de texto e ampliação de vocabulário roupas e acessórios. 

 

Atividade a ser realizada:  

Leia o texto abaixo e faça em seu caderno os exercícios propostos. 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

Enviar a foto dos exercícios resolvidos no caderno para o e-mail: inglesalfredo123@gmail.com ou pelo 

WhatsApp do professor (contendo nome completo e a série) 

 

Data de entrega: 12/04/2021. 

 

 

Bom Trabalho! 

 

 

 

 

mailto:inglesalfredo123@gmail.com


 

 

 

Answer the questions according to text. (Responda as questões de acordo com texto.) 

1) Explain what Mariana Fellow says about fashion? Do you agree with her? (Explique o que Mariana Fellow fala sobre a 

moda? Você concorda com ela?) 

2) Remove cognate words from the text? (Retire do texto palavras cognatas?) 

3) Remove from the text examples of clothes and accessories that appear in the text? (Retire do texto exemplos de 

roupas e acessórios que aparecem no texto?) 

Caso você não consiga responder em inglês pode ser em português. 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                          E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

1º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Educação Física Série:   1°A, B, C e  D 

Professor Junior Semana: de 05 a 09 de Abril 

Tema da aula Ginástica de academia - parte 2 Equivalente: 2 aulas 

 

Habilidade: 

Analisar o funcionamento das linguagens, para interpretar e produzir criticamente discursos em 

textos de diversas semioses (visuais, verbais, sonoras, gestuais). 

 

Conteúdo: 

Atividade física e saúde. 

Compreender a importância da atividade física, identificar através da vivência prática os 

benefícios da atividade física. De acordo com a fisiologia humana, entender quais mudanças 

acontecem no organismo para tais benefícios. 

 

Atividade a ser realizada: 

Pesquise, descreva e justifique em poucas palavras, uma atividade física que contemple como 

objetivo a perda de peso e a manutenção da saúde. 

A atividade deverá ser manuscrita a caneta no caderno de Educação Física com letra legível, 
fotografada e enviada através do e-mail edfisicaprimeirosanos@gmail.com  

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

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  Atividade enviada por e-mail. 

 

Data de entrega: 12 de abril de 2021. 

 

mailto:edfisicaprimeirosanos@gmail.com

