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                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                              1º bimestre - 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Língua Portuguesa Série: 2ª série A, B e C 

Professor Elizângela Maria Semana: 19 a 23 de abril de 2021 

Tema da 
aula 

Artigo de opinião. Equivalente: 5 aulas 

 

Habilidade: Relacionar em artigos de opinião e anúncios publicitários opiniões, temas, assuntos e recursos 

linguísticos, identificando o diálogo entre as ideias e o embate dos interesses existentes na sociedade. 
 
Conteúdo: Reconhecer, a partir do gênero textual artigo de opinião, as técnicas utilizadas pelo produtor 

com o intuito de convencer o interlocutor, a partir das atividades do Caderno do Aluno Aprender Sempre; 
Demonstrar capacidade na distinção entre os gêneros textuais notícia e artigo de opinião e reconhecer a 
importância desses gêneros textuais, em específico, no tratamento de assuntos relevantes para a sociedade, 
a partir das atividades do Caderno do Aluno Aprender Sempre. 

 
Atividade a ser realizada: Depois de vocês assistirem as aulas do CMSP dos dias 13 e 15/4, respondam 

às questões abaixo que estão no caderno do aluno APRENDER SEMPRE – Sequência de Atividade 4, 
volume1. 
 

AULAS 1 e 2 – “Convencendo meu interlocutor.” – atividade 1 (a, b e c) – páginas 45 e 46;  
AULA 3 – “Mesmo contexto, diferentes textos.” – atividade 1 (a, b e c) – páginas 47 e 48. 
 
 
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 26 de abril de 2021. 

 

Bom Trabalho! 

 

 

 

mailto:mariaanjos4@hotmail.com


 

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: 19/04 a 23/04 

Tema da 

aula 

Descrever pessoas. Equivalente: 2 aulas 

 

Habilidades: 1. Reconhecer o processo de formação de palavras: prefixação e sufixação.  

2. Suporte (Reconhecer e usar os graus do adjetivo.) 

 

Conteúdo: Adjetivos 

 

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: 26/04/2021. 

Bom Trabalho! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:inglesalfredo123@gmail.com


 

Our Readers’ Letters 

Dear Friends Forever 

 Here is a photo of my best friend, Mary, and me. Can you guess who is who? Mary is 

taller than I am, and her hair is shorter than mine. She is stronger than I am, and she can 

run faster than I can. She is very friendly and nice. I help her with her homework 

sometimes, because I am better at math and science than she is. At weekends, we love to 

ride our bikes in the park, and sometimes we go shopping together. We talk on the phone 

every day. I am so happy Mary is my best friend! I want to surprise her with our picture in 

your magazine! 

Your reader, 

Gina 

Exercises. 

1) Write true or false and correct the sentence false in the according with the text. 

a) This is a picture of Gina and her best friend (            ) 

b) Mary is stronger than Gina (          ) 

c) Gina wants to surprise Mary with the picture on the magazine (           ) 

d) Mary is worse at math and science than Gina (           ) 

 

2) Answer the questions: 

a) Who has shorter hair, Mary or Gina? 

b) Who can run faster? 

c) When do they ride their bikes? 

d) When does Gina help Mary? 

e) When do they talk on phone? 

 

 

 

 

 

 



 

                                E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

1º BIMESTRE 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina   Arte Série: 2ª A, B,C 

Professora  Maria Luzia Semana:  19 a 23 de abril 

Tema da aula Arte e matemática na arquitetura Equivalente: 2 aulas 

 
Habilidade: (EM13MAT105) Utilizar as noções de transformações isométricas (translação, reflexão, 
rotação e composições destas) e transformações homotéticas para construir figuras e analisar elementos 
da natureza e diferentes produções humanas (fractais, construções civis, obras de arte, entre outras). 
 
Conteúdo: Arco de alvenaria, usos, terminologia e classificação. A Geometrização das formas na Arte 
abstrata e no Concretismo e o uso da geometria em obras pictóricas e realistas. 
 
Atividade a ser realizada: 

Assistir ao vídeo da aula de arte do dia 16 de abril no CMSP e acessar o conteúdo no repositório. Na 
sequência analise a imagem do Patrimônio Cultural. 
1- Marque a alternativa correta que corresponde à classificação dos arcos na arquitetura do 

prédio apresentado na imagem. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Chartres 

 



 

a) Arco Elíptico 

b) Arco Abatido 

c) Arco Ogival 

d) Arco Parabólico 

 

2- As formas geométricas sempre foram usadas em obras de arte. É comum pintores utilizarem 

a geometria como meio auxiliar para construções, composições e encaixes nas obras de arte. A série de 

obras neoconcretas “Bichos” (esculturas em metal inoxidável munidas de dobradiças) uma primeira forma 

de interação real do público com a obra artística, possibilitando a proposição de novas formas ao se 

manipular as esculturas, movendo suas dobradiças para o surgimento de novas formas. 

 

Quem é a autora das obras neoconcretas “Bichos”?  
 
a) Tomio Otake 
b) Lygia Clark 
c) Beatriz Milhazes 
d) Lygia Pape 
 

Agora, retomaremos à questão da Avaliação Diagnóstica que vocês fizeram presencialmente na Escola com a 
habilidade em defasagem, ou seja, questão que vocês não conseguiram entender e respondê-las com acerto. 

Habilidade: Selecionar e utilizar movimentos corporais de forma consciente e intencional para interagir socialmente 
em práticas corporais, de modo a estabelecer relações construtivas, empáticas, éticas e de respeito às diferenças. 

O suporte é, acima de tudo, uma parte significativa da materialidade na arte, que se presencia em qualquer 
linguagem. O suporte comum entre todas as linguagens artísticas é: 

a) O espaço 
b) O corpo 
c) O movimento 
d) A estética 

Instrumento para verificação da aprendizagem: Encaminhe  as respostas das questões  por WhatsApp  ou  e-
mail atelieluziart@gmail.com - data de entrega 26/04/2021 
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