
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS                              L6 

                                              1º bimestre - 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

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

Professor Eliana Vilalva Semana: 12 a 16/04 
Tema da aula Notícia e entrevista Equivalente a cinco aulas 

 

Roteiro 6 
Habilidades:  

• 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. 

 

Conteúdo: Palavras-chave, tema central, abordagem e função de textos, níveis de linguagem, veiculação.   

Atividade a ser realizada:  

Após assistirem as aulas do CMSP dos dias 06 e 08/04, os alunos deverão realizar as atividades da apostila 

listadas abaixo: 

Pags 32 e 33: Leitura do texto II “Malala comemora formatura na Universidade de Oxford, no Reino Unido”. 

Pag. 33: Exercício 2, com alterações. Produza uma lista de 6 palavras-chave do texto lido e formule, com elas, 

um parágrafo que seja um breve resumo do texto, justificando as palavras escolhidas. (Essa atividade pode ser 

realizada no caderno ou no campo ANOTAÇÕES da pag. 36) 

Pag. 34: Exercícios 1 e 3. 

Pag. 35: Exercício 1, A e B. 

Pag. 36: Exercício 5. Nessa atividade você deverá relacionar a primeira coluna com a segunda. 

Pags 37 e 38: Leitura de entrevista.  

Pag. 38: Exercício 2, A, B e C  

Pags 40 e 41: Exercício 2 B, D, E, F e G.   

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

Realização das atividades mencionadas acima. 
Você deve fotografar suas atividades realizadas COM LETRA LEGÍVEL (não serão consideradas atividades que eu 
não consiga ler) e enviar no e-mail elianarocknroll@yahoo.com 

 

Data de entrega: Até 19/04 via e-mail até as 15:30. 

 

 

mailto:elianarocknroll@yahoo.com


E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

1º bimestre - 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

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

Professor Flávia Cristina Nerone Semana: 12/04 a 16/04 

Tema da aula Fashion 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. 

 

Atividade a ser realizada:  

Leia o texto 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: 19/04/2021. 

Bom Trabalho! 

mailto:inglesalfredo123@gmail.com


 

 

 

 



Read the text and do the following exercises. 

(Leia o texto e faça os exercícios a seguir.) 

 

1. Remove from the text the cognate words. (Retire do texto às palavras cognatas.) 

 

2.Aswer the question. (Responda as questões) 

a.Who usually wears hats? 

b.Who likes to mix different styles? 

c.Who likes wearing boots? 

 

3. Write the true or false: (Escreva verdadeiro ou falso): 

a.(      ) Demi Lovato wears masculine clothing most of time. 

b.(      ) Vanessa Hudgens wears a short curly hair style. 

c.(      ) Miley’s style is both very young and fresh. 

d.(     ) Justin Timberlake doesn´t to look too coordinated. 

 

4. Find the 17 words related to clothing and accessories:( Encontre  17 palavras relacionadas a roupas e 

acessórios:) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                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 12 a 16 de abril 

Tema da aula Ginástica Rítmica Equivalente: 2 aulas 

 

Habilidade: 

Analisar criticamente preconceitos, estereótipos e relações de poder presentes nas práticas 

corporais, adotando um posicionamento contrário a qualquer manifestação de injustiça e 

desrespeito aos Direitos Humanos e aos valores democráticos. 

 

Conteúdo: 

Mais uma ginástica.  

Entender o que é Ginástica Rítmica, como são formadas as equipes e quais equipamentos são 

utilizados na sua prática. 

 

Atividade a ser realizada: 

De acordo com a aula apresentada no CMSP no dia 09/04/21 descreva sobre as características 

dos equipamentos da Ginástica Rítmica e como é feita a execução de cada um deles. 

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, número e série. 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

Atividade enviada por email. 

 

Data de entrega: 19/04/2021. 

 

 

mailto:edfisicaprimeirosanos@gmail.com


                                E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

1º BIMESTRE 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina   Arte Série: 1ª A, B,C,D 

Professora  Maria Luzia Semana:  12 a 16 de abril 

Tema da aula O encontro entre arte e público: 

recepcionando estrangeiros 
Equivalente: 2 aulas 

 
Habilidades: Fazer uso do Inglês como língua global, levando em conta a multiplicidade e variedade de usos, 
usuários e funções dessa língua no mundo contemporâneo. EM13LGG103- Analisar o funcionamento das 
linguagens, para interpretar e produzir criticamente discursos em textos de diversas semioses (visuais, verbais, 
sonoras, gestuais). 
 
Conteúdo: Apresentações, recepcionando estrangeiros, indicações em outras línguas contidas em partituras. 

Atividade a ser realizada: 
Assistir ao vídeo da aula de arte do dia 5 de março no CMSP e acessar o conteúdo no repositório. Anote 
os termos de inglês que você achar mais interessante e use na criação de um folder divulgando um 
evento musical para atender o público estrangeiro. 
Dica: Use ferramentas digitais para criar seu Folder, se não tiver recursos faça manualmente no seu 
caderno de desenho. 

 

Bilingual folders and programs 

Para que os estrangeiros consigam aproveitar ao máximo sua visita em um espaço expositivo, é comum a 
distribuição de folders que expliquem a natureza dos serviços culturais prestados pela instituição e detalhes que 
atestem sua importância social. Além disso, no caso de concertos musicais, é também comum a confecção de 
programas bilíngues, a partir dos quais os visitantes terão acesso às principais informações acerca do concerto, 
de forma que poderão compreender com maior propriedade o tema do espetáculo e as demais informações 
sobre sua produção.  

Exemplo de Folder: 

 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem: Encaminhe o Folder  pelo WhatsApp  ou por  e-mail 
atelieluziart@gmail.com  
 
Data de entrega 19/04/2021. 

 

mailto:atelieluziart@gmail.com

