
 

 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                              1º bimestre - 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Língua Portuguesa Série: 2ª série C 

Professor Elizângela Maria Semana: 05 a 09 de abril de 2021 
Tema da aula Texto dissertativo-argumentativo e 

elementos coesivos 
Equivalente:  5 aulas 

 
Habilidades:  
Estabelecer relações lógico-discursivas, analisando o valor argumentativo dos conectivos; analisar em textos 
de variados gêneros elementos sintáticos utilizados na sua construção;  
 

 
Conteúdos:  
(Aula CMSP 09/03) Notícia, Reportagem, Texto dissertativo/argumentativo e Elementos coesivos. 
(Aula CMSP 11/03) Temas polêmicos, Análise da linguagem oral, Tirinha, Elementos coesivos e Produção de 
texto de opinião. 
 

Atividades a serem realizadas: Após assistirem as aulas no CMSP dos dias 09 e 11/03, respondam às 

questões abaixo que estão no caderno APRENDER SEMPRE. 
 
SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES 3  
 
AULA 01 - LEITOR ENVOLVIDO  
Exercício B – página 31 
 
AULA 03 - DANDO PROGRESSÃO E SENTIDO AO TEXTO I 
Exercício D – página 36 
 
 
Agora, retomaremos às questões da Avaliação Diagnóstica que vocês fizeram presencialmente na Escola 
com as habilidades em defasagem, ou seja, questões que vocês não conseguiram entender e respondê-las 
com acerto. 

 
Habilidades: 1) Fazer uso consciente e reflexivo da norma-padrão em situações de fala e escrita em textos 

de diferentes gêneros, levando em consideração o contexto, situação de produção e as características do 
gênero; 2) Analisar os efeitos de sentido provocados pelo uso de figuras de linguagem (ironia, eufemismo, 
antítese, aliteração, assonância, por exemplo) em textos de diferentes gêneros; 3) Utilizar procedimentos 
iniciais para a elaboração do texto: estabelecer tema; pesquisar ideias e dados; planejar estrutura; formular o projeto 
de texto. 

 
Conteúdo: Variação linguística, Figura de Linguagem e Reconhecer as características do tipo expositivo. 

 
 



Atividades a serem realizadas:  
  

Após ler a charge responda à questão 1 

 

 
1)Quanto às variantes linguísticas presentes no texto, a norma-padrão da língua portuguesa é rigorosamente 
obedecida por meio 
a) do emprego do pronome demonstrativo “esse” em “Por que o senhor publicou esse livro?”. 
b) da necessária repetição do conectivo no último quadrinho. 
c) do emprego do vocativo “Meu filho”, que confere à fala distanciamento do interlocutor. 
d) do emprego do pronome pessoal oblíquo em “Meu filho, um escritor publica um livro para parar de escrevê-lo!”. 

 
2) No trecho da música de Jorge Bem Jor: “Chove chuva, chove sem parar”, a figura de linguagem presente 
é chamada: 
a) metáfora 
b) antítese 
c) hipérbato 
d) aliteração.  
 
3) Assinale a alternativa correta. 
Quem conhece o Parque do Ibirapuera, em São Paulo, provavelmente já passou pelo prédio do MAC, o 
Museu de Arte Contemporânea. Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, o local reúne obras de artistas 
como Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti e Candido Portinari. E ele é da USP! Na capital e no interior, a 
Universidade mantém diversos outros espaços dedicados à arte, à ciência e à cultura. Eles recebem todos os 
tipos de público de forma gratuita ou a preços acessíveis. Reunimos boa parte deles na série de vídeos "Visite 
a USP". 
a) O trecho acima é um exemplo de texto narrativo. 
b) O trecho acima é um exemplo de texto expositivo. 
c) O trecho acima é um exemplo de texto descritivo. 
d) O trecho acima é um exemplo de texto dissertativo.  
 
Atividades a serem realizadas sobre as questões acima: Leia atentamente os exercícios acima e assinale a 
resposta correta justificando-a, ou seja, assinale a resposta e explique o motivo de ter assinalado essa 
resposta. 
 
Qualquer dúvida e só chamar no WhatsApp! 



Instrumento para verificação da aprendizagem: Entrega das respostas por e-mail (foto com 

nome, série e data do roteiro) mariaanjos4@hotmail.com   ou pelo WhatsApp privado. 

 

Data de entrega:  dia 12 de abril de 2021. 

 

Boa Atividade! 
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E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

1º bimestre - 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Língua Inglesa Série: 2ª A, B e C 

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

Tema da aula Recycling - Reciclagem Equivalente: 2 aulas 

 
Habilidade: Analisar interesses, relações de poder e perspectivas de mundo nos discursos das diversas práticas de 

linguagem (artísticas, corporais e verbais), compreendendo criticamente o modo como circulam, constituem-se e 

(re)produzem significação e ideologias. (RETOMADA AVALIAÇÃO DIGNÓSTICA) 

 Reconhecer expressões que mostram uma opinião contraria e as que mostram continuidade de acontecimentos. 

(AULA CMSP – 12/03) 

 

Conteúdo: Nivelamento – Análise de texto Informativo. 

 

Atividade a ser realizada:  

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

caso você não consiga responder em inglês poderá fazer em português. 

 

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: 12/04/2021. 

 

 

Reduce, Reuse, Recycle 

 There are 3 ways to make the Earth a greener place: Reduce, reuse and recycle. When people reduce, it means 

the using less of something. This means less waste. Turning off the water When web rush our teeth is way of reducing. 

We don´t waste water by doing this. Reusing is to use the things we already have again. We can use re-usable shopping 

bags made of cloth instead of plastic bags When we go to supermarket. Using both sides of the pape ris also a way of 

reusing. 

 Finally, we can recycle. Recycling is to create new materials from old ones. Materials like paper, plastic and 

metal can be recycled. You can recycle the things like newspapers, soda cans, plastic containers and magazines. 

 If we want to live in a green and clean world, we must take care of four world. 

 

mailto:inglesalfredo123@gmail.com


Answer the questions:(Responda as questões) 

1) What is the subject dealt with in the text? (Qual é o assunto tratado no texto?) 

2) Remove from the text examples of what materials we can recycle. (Retire do texto exemplos que materiais que 

podemos reciclar.) 

3) According to the text when we go to the supermarket what kind of bags can we use? (De acordo com o texto 

quando vamos ao supermercado que tipo de sacolas podemos usar?) 

4) Do you have a habit of recycling or reusing things? What kind of things do you usually recycle in your home?) 

(Você tem o hábito de reciclar ou reutilizar coisas? Que tipo de coisas você costuma reciclar em sua casa?) 

5) Complete the sentences below giving your opinion of how we can do to help the environment. (Complete as 

frases abaixo dando sua opinião de como podemos fazer para ajudar o meio ambiente). 

In your opion ______________________________________________ 

In think __________________________________________________ 

In belive that _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                                  1º bimestre 

              ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Educação Física Série:   2°A, B e C 

Professor Junior Semana: de 05 a 09 de abril. 

Tema da aula Nivelamento Avaliação Diagnóstica 1°bim Equivalente: 2 aulas 

 

Por termos antecipado a atividade da aula do CMSP dia 12/03/21 o foco desta semana será relacionado 

a Avaliação Diagnóstica do 1°bimestre. 

Habilidades: 

Experimentar e fruir um ou mais programas de exercícios físicos, identificando as exigências de consciência 

corporal, condicionamento físico e discutir como a prática de cada uma dessas manifestações pode 

contribuir para a melhoria das condições de vida, saúde, bem-estar e cuidado consigo mesmo. 

Conteúdo: 

Nivelamento Avaliação Diagnóstica 

Assinale a alternativa que indica benefícios da prática de exercícios, na busca de condicionamento físico: 

A- Aumento da pressão arterial, controle do colesterol e da glicemia. 

B- Aumento da condição física, controle do colesterol e da glicemia. 

C- Diminuição da pressão arterial, e da condição física. 

D- Diminuição da condição física, da glicemia e do colesterol. 

 

Atividade a ser realizada: 

Considerando o nivelamento da habilidade menos contemplada na avaliação diagnóstica de Educação 
Física do 1° bimestre, realize uma pesquisa baseada na questão acima e justifique em poucas palavras a 
alternativa de sua escolha.  

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

 

Data de entrega: 12 de abril de 2021. 

 

mailto:edfisicaprimeirosanos@gmail.com

