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E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

1º bimestre - 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Língua Portuguesa Série: 3ªs A, B e C 
Professoras Márcia F Cabral e Elizângela M dos 

Anjos 
Semana: 19 a 23 de abril 

Tema da aula Variações Linguísticas Equivalente: 06 (seis) 

 

Habilidades: Resolver problemas de oralidade na produção do texto escrito visando adequar o texto à 

intencionalidade comunicativa. 

 

Conteúdo: Conceito de literatura a partir da sua dimensão semiótica; A literatura como sistema 

intersemiótico; A herança cultural acumulada pela língua portuguesa; Diferentes gêneros textuais e as 

marcas de variação linguística.    

 

Atividade a ser realizada: Após assistirem as aulas no CMSP dos dias13 e 15/04, os alunos deverão 

responder às seguintes questões que se encontram no caderno APRENDER SEMPRE: 

SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES 4 

AULA 1 – PARA COMEÇO DE CONVERSA... 

1. Hora da leitura – exercícios a/b/c/d - páginas 45 e 46 

AULA 4 – ARGUMENTAR PARA QUÊ? 

Exercícios 2 a/b – página 54 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem: enviar fotos legíveis do exercício escrito à caneta para o e-

mail favretto@professor.educacao.sp.gov.br, com a data do Roteiro. 

OBS: Alunos da 3ª série C, deverão enviar os exercícios para o e-mail da 

professora Elizângela mariaanjos4@hotmail.com 

 

Data de entrega: 26 de abril de 2021 (próxima segunda-feira) 
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E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

1º bimestre - 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Língua Inglesa Série: 3ª A, B e C 

Professor Flávia Cristina Nerone Semana: 19/04 a 23/04 

Tema da 

aula 

Asking for help Equivalente: 2 aulas 

 

Habilidades: Localizar e interpretar informações em um texto para apresentar uma opinião 

e construir argumentação. Suporte: Reconhecer e usar verbos que indicam diferentes 

habilidades.  

 

Conteúdo: Verbos modais 

 

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! 
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Exercises  

Read the text: 

 

 

 

 

 



1) Read the text and write the cognates words. 

 

2) Write examples of the text of the sentences where suggestions or advice appear 

 

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

 

a) Maggie has completed her project. (            ) 

b) Tom has submitted his project. (        ) 

c) Tom must ask Mrs Robinson if he can hand in the project and he deadline (         ) 

d) The poster must look great when it’s finished (       ) 

e) Tom must design the entire poster by himself (        ) 

f) Maggie can’t help Tom with the poster in any way (       ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

1º BIMESTRE 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina   Arte Série: 3ª A, B,C 

Professora  Maria Luzia Semana:  19 a 23 de 
abril 

Tema da aula A química na Preservação e no 
restauro de Obras Artísticas. 

Equivalente: 2 aulas 

 
Habilidades: (EM13CNT307) Analisar as propriedades dos materiais para avaliar a 
adequação de seu uso em diferentes aplicações (industriais, cotidianas, arquitetônicas e 
tecnológicas) e ou propor soluções seguras e sustentáveis considerando seu contexto local 
e cotidiano. 
 
Conteúdo: Processo de restauro de obras artísticas: de acordo com o suporte os materiais 
empregados. restauro de pinturas- materiais e processos de criação. 
 
Atividade a ser realizada: 
1- Assistir ao vídeo da aula de arte do dia 16 de abril no CMSP e acessar o conteúdo no 
repositório. Leia e analise as causas dos processos de degradação das obras artísticas. 
2- Analise a imagem a seguir e marque qual alternativa corresponde ao tipo de 

deterioração ocorrida na pintura de Leonardo da Vinci - MonaLisa. 

 

 



a) Enrugamento 

b) Cleavage 

c) Enrugamento 

d) Esfarelamento 

 

3- Os aglutinantes podem se dividir em Sintéticos e Naturais, marque a alternativa que 

corresponde aos aglutinantes Naturais: 

a) Vinílicos e acrílicos  

b)  Oxidação e corrosão  

c) Combustão e oxidação 

d) Óleos, proteínas, carboidratos, ceras e resinas vegetais.  

 

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: Analisar a materialidade em Arte e utilizar suas possibilidades em processos de 

criação e forma-conteúdo nas linguagens das artes visuais, da música, do teatro ou da 

dança. 

Não é de hoje que as animações estão presentes no cenário cinematográfico, desde o inicio 

do século XIX, os cineastas já pesquisaram e criaram possibilidades de produção desse tipo 

de filme. O processo original de animação consiste em organizar uma série de imagens 

(fotogramas), desenhadas, fotografadas, ou produzidas por qualquer meio físico ou digital. 

Storyboard é a apresentação de um roteiro com todos os desenhos em ordem cronológica 

referentes às cenas de um filme ou de uma história a ser contada, similar a uma história em 

quadrinhos mas sem os balões. A função do Storyboard é:   

a) Organizar imagens e ou desenhos sequencialmente, geralmente confeccionados no 

formato de um livreto. 

b) Mostrar as partes mais importantes de um projeto de animação, demonstrar e 

verificar, antecipadamente, qualquer detalhe que possa dificultar sua execução. 

c) É criar a ilusão de movimento de imagens estáticas. 

d) Transformar várias imagens em uma única em movimento. 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem: Encaminhe as respostas pelo WhatsApp  

ou por  e-mail atelieluziart@gmail.com - data de entrega 26/04/2021. 
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