
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS                                    L6 

                                              1º bimestre - 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

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

Professor Elizângela Maria Semana: 12 a 16 de abril de 2021 

Tema da 
aula 

Diferentes gêneros textuais. Equivalente:  5 aulas 

 

Habilidade: Estabelecer relações lógico-discursivas, analisando o valor argumentativo dos conectivos; 

analisar em textos de variados gêneros elementos sintáticos utilizados na sua construção. 
 
Conteúdo: Conhecer estratégias de uso de recursos expressivos em diferentes gêneros textuais e perceber 

a subjetividade e a objetividade presente em prosas e versos; Analisar os efeitos de sentido provocados pelo 
uso da fala do outro em diferentes gêneros textuais e utilizar formas de apropriação textual na construção 
do texto autoral, a partir das atividades do Caderno do Aluno Aprender Sempre; Analisar, em textos orais e 
escritos, a força persuasiva dos argumentos utilizados, a partir das atividades do Caderno do Aluno Aprender 
Sempre; 

 
Atividade a ser realizada: Depois de vocês assistirem as aulas do CMSP dos dias 06 e 08/4, 

respondam às questões abaixo que estão no caderno do aluno APRENDER SEMPRE – Sequência de 
Atividade 3, volume1. 
 

AULA 5 – “Entre a Prosa e Poema” – atividade 1 (a, b, c e d) – páginas 37 e 38;  
AULA 7 – “A Fala do Outro.” – atividade 1 (a, b e c) – páginas 39 e 40; 
 
 
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 19 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: 2ªA, B e C 

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

Tema da aula Pollution - Poluição Equivalente: 2 aulas 

 
Habilidade: Reconhecer expressões que mostram uma opinião contrária e as que mostram a continuidade 

de acontecimentos. 

 

Conteúdo: Expressões que indicam opinião. 

 

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


Answer the following questions: (Responda as seguintes questões) 

1.What is the biggest Enemy of the environment? (Qual é o maior inimigo do meio ambiente?) 

2.Why do you think we should all be environment friendly? (Por que você acha que devemos todos ser 

amigos do meio ambiente?) 

 

3.Write the true or false and correct the sentence false according to the text. 

(Escreve verdadeiro ou falso e corrija a sentença errada de acordo com o texto.) 

A. The industries and engines including cars are big causes of air pollution. (      ) 

B. The use of aerosols does not have a bad effect on the planet's ozone layer. (     ) 

C. Household waste is also polluting the water. (    ) 

 

4.Write down the negative points that pollution brings to the environment. (Escreva os pontos negativos 

que a poluição traz para a o meio ambiente.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                  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: 12 a 16  de abril. 

Tema da aula Capacidades Físicas Equivalente: 2 aulas 

 

 

Habilidades: 

Discriminar conceitualmente as capacidades físicas, avaliando sua própria condição com 

relação a essas capacidades. 

 

Conteúdo: 

Análise das Capacidades Física. 

Compreender os conceitos das capacidades físicas e visualizar as capacidades físicas de 

acordo com a prática ou execução de atividades físicas. 

 

Atividade a ser realizada: 

De acordo com a aula apresentada no CMSP no dia 09/04/21, analise a atividade física 

futebol e descreva quais são as Capacidades Físicas envolvidas em sua prática. 

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 e série. 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

Atividade enviada por e-mail. 

 

Data de Entrega: 19/04/2021 

mailto:edfisicaprimeirosanos@gmail.com


                                        EE DR ALFREDO REIS VIEGAS 

1º BIMESTRE 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina   Arte Série: 2ª A, B,C 

Professora  Maria Luzia Semana:  12 a 16 de abril 

Tema da aula Memória viva-Reminiscências do 

ciclo do café na sala São Paulo 
Equivalente: 2 aulas 

 
Habilidades: EM13LGG601- Apropria-se do Patrimônio Artístico e Cultural de diversos tempos e lugares, 
compreendendo a sua diversidade. 
 
Conteúdo: O ciclo do café no Estado de São Paulo; A Primeira ferrovia: São Paulo Railway CO Ltda, estrada 
de ferro Sorocabana. Patrimônio Histórico e conjunto arquitetônico.  
Atividade a ser realizada: 

Assistir ao vídeo da aula de arte do dia 5 de março no CMSP e acessar o conteúdo no repositório. 
Pesquise um pouco mais sobre o conjunto arquitetônico da Luz e faça um resumo ressaltando a 
importância da preservação desses bens. 
  
Para saber mais: 
Patrimônio cultural – são considerados patrimônios culturais/históricos as produções artísticas, 
arquitetônicas, intelectuais e manifestações de ordem reconhecidamente cultural, caracterizando a 
identidade de determinado povo/comunidade em dado período histórico. Estes podem ser 
materiais (obras de arte, fotografias, edifícios etc.) ou imateriais (festas populares, danças, lendas, 
receitas culinárias e outros, geralmente transmitidos pela oralidade ao longo de várias gerações). 
Conjunto arquitetônico – grupo de obras artísticas ou edificações construídas em um mesmo local, 
realizadas ou não pelo mesmo autor, mantendo características e o período histórico de realização 
similares.  Fazem parte do Conjunto Arquitetônico da Luz a Estação da Luz, a Estação Júlio Prestes, a 
Sala São Paulo, o Museu da Língua Portuguesa e a Pinacoteca do Estado. 
 
 

Instrumento para verificação da aprendizagem: Encaminhe a pesquisa pelo WhatsApp  ou por  e-mail 
atelieluziart@gmail.com - data de entrega 12/04/2021. 
 
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: EF09AR26- Explorar diferentes elementos envolvidos na composição dos acontecimentos 
cênicos do drama, do teatro contemporâneo e do cinema (figurinos, adereços, maquiagem/visagismo, 
cenário, iluminação e sonoplastia, incluindo o recurso e tecnologias digitais) e reconhecer seus 
vocabulários. 

É o conjunto de técnicas usado para valorizar a beleza de um rosto. Maquiagem, cosméticos, tintura e 
corte de cabelo e design de sobrancelhas, por exemplo, são algumas das práticas adotadas. Para isso, é 
realizado um estudo das características físicas e psicológicas da pessoa. O texto acima está relacionado a 
um elemento do Teatro contemporâneo e do cinema. Marque a alternativa correta. 

a) Figurino 
b) Adereços 
c) Visagismo 

d) Personagem 

 

mailto:atelieluziart@gmail.com
mailto:atelieluziart@gmail.com
mailto:atelieluziart@gmail.com


Obs: Mesmo quem não fez essa Avaliação Diagnóstica presencial, deverá responder à questão e enviar 

para a professora. 

 


