
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS                                         L8 

                                              2º bimestre - 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

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

Professor Elizângela Maria Semana: 22 a 26 de fevereiro 
Tema da aula Ridículo? Nunca!  

A ditadura da felicidade 
Equivalente:  5 aulas 

 

Habilidade: Elaborar estratégias de produção de textos diversos (verbais e não verbais), respeitando as suas 
diferentes características de gênero e os procedimentos de coesão e coerência textual. 
 
Conteúdo: Analisar os recursos usados na construção dos sentidos em textos do tipo textual expositivo-
argumentativo do gênero textual reportagem e identificar as características do gênero textual, a partir das 
atividades do Caderno do Aluno Aprender Sempre. 
 
Atividade a ser realizada:  
Atividades do caderno APRENDER SEMPRE – volume1 -SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES  2: 
 
AULA 1 – “Espelho, Espelho (Meu)?” – atividade 3 (a e b) – página 18; 
AULA 2 – “Ordem e Progresso” – atividades 1 e 2 (a, b e c) – páginas 19 e 20; 
AULA 3 – “As Palavras e Sua Força” – atividade 3 – página 22. 
 
Instrumento para verificação da aprendizagem: Queridos alunos, vocês enviarão a atividade (foto, com 

nome, série e data do roteiro), para o meu e-mail: mariaanjos4@hotmail.com  ou pelo WhatsApp privado. 

 

 

Data de entrega: Na semana 03 de março de 2021 (próxima segunda-feira) 

 

Bom Trabalho! 
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E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

2º bimestre - 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

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

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

Tema da aula Countries Equivalente: 2 aulas 

 
Habilidades: Usar formas verbais de presente simples e do passado simples (voz ativa ou passiva) um texto 

informativo. Reconhecer o processo de formação de palavras: prefixo e sufixação. Reconhecer e usar os 

graus do adjetivo. 

 

Conteúdo: Adjectives 

 

Atividade a ser realizada:  

Leia os textos 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. 

THE INSIDE STORY 

 

Three people who live abroad talk about their ‘new’ countries. 

 

Nuria from Spain lives in ______________________________ 

Driving 8/10 I was surprised – people drive quite slowly. People use their cars for everything. You never see 

people walking in the street. 

People 9/10 People are really nice here. It’s easy to talk to them. And in shops the shop assistants are very 

helpful. They always “Have good day!” 
 

Kevin from the UK lives in _____________________________ 

Clothes 8/10 Appearance is very important. Everybody dresses well, but especially the men. They are very elegant 

and wear very stylish clothes. It is easy to see who the British people are here! 

Food 9/10 They love food here and it is fantastic! But times are changing. Today many people under 35 

can’t cook. Supermarkets are full of food now which you can put in the microwave. When I first came to 

live here there weren’t any McDonald’s but now they are everywhere. 

Driving 5/10 People here are in love with their cars and they drive very fast. Even the nicest people become 

more aggressive when they drive. 

 

 

Monica from Argentina lives in _______________________________ 

mailto:inglesalfredo123@gmail.com


Safety 10/10 There is almost no crime here. You can walk Safety in the city late at night. And you can leave 

things in your car and nobody steals them! 

Driving 7/10 People drive carefully but the big problem is that there aren’t any street names. It’s 

impossible to find where you want to go. Even taxi drivers don’t Know! Also traffic lights are horizontal and 

they are difficult to see. 

 

People 9/10 They are shy and polite and they speak very quietly. But when they drink some of them 

change completely Last Friday night I went out with people from work and we ended up in a Karaoke bar. 

My boss is usually quite serious but he sang ‘My Way’ very loudly and badly. 

 

Exercises: 

1) Imagine you are living to another city. Where would it be? Why? 

 

2) Read the text and choose which city they are living in now. 

 

a) TOKYO  B) LOS ANGELES   C) MILAN 

 

3)Write True or False 

 

Nuria is surprised that drivers are slow __________ 

Nuria says that social life isn’t important ___________ 

Monica feels safe in the city she’s living ___________ 

Monica thinks you can drive easily ____________ 

Kevin says elegance matters ___________ 

Kevin suggests food isn’t as fantastic as it was in the past _____________ 

 

4)Find examples of adjectives: 

 

Adjectives in comparative form ___________________________________________ 

Adjectives in superlative form______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                                  2º bimestre 

                  ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

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

Professor Junior Semana: 26 a 30 de abril. 

Tema da aula Mexa-se Equivalente: 2 aulas 

 

Habilidades: 

Identificar as capacidades físicas que podem ser desenvolvidas em alguma ginástica de 

academia 

 

Conteúdo: 

Capacidades Físicas na academia. 

Capacidades Físicas são definidas como todo atributo físico treinável num organismo 

humano. É através das capacidades físicas que se conseguem executar ações motoras, desde 

as mais simples às mais complexas como (andar, correr, saltar, nadar etc.). 

O fato de ser mais veloz, mais flexível ou mais forte tem uma origem hereditária, 

transmissível de pais para filhos, mas também tem a ver com a forma como vamos 

desenvolvendo/treinando as referidas capacidades ao longo dos anos. 

São elas: Força, resistência, velocidade, flexibilidade, agilidade, equilíbrio e coordenação 

motora. 

 

Atividade a ser realizada: 

De acordo com a aula apresentada no CMSP no dia 23 de abril, cite e explifique em poucas 

palavras, uma ginástica de academia que contemple no mínimo 2 Capacidades Físicas. 

A atividade deverá ser manuscrita a caneta no caderno de Educação Física com letra 

legível, fotografada e enviada para o e-mail edfisicasegundosanos@gmail.com ou escreva a 

atividade no e-mail e envie. 

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

 

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

