
                       

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS                             L8 
                                                               2º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Língua Portuguesa Série: 3ªs A, B e C 

Professor Márcia F. Cabral e Elizângela M 
dos Anjos 

Semana: 23 a 30 de abril 

Tema da 
aula 

Preconceito Lijguístico Equivalente: 06 (seis) 

 

Habilidades: Resolver problemas de oralidade na produção de texto escrito visando 

adequar o texto à intencionalidade comunicativa. 

 

Conteúdo: Diferenciar os registros oral e escrito; adequar o registro oral e escrito a 

situações de uso da linguagem.  

 

Atividade a ser realizada:  Após assistirem às aulas do CMSP dos dias 20 e 22/04, onde o 

tema principal foi Variação/Preconceito Linguístico, leia novamente o fragmento Sobre o 

preconceito linguístico, responda às questões 3 – Autocorreção, a, b, c, d, e, f. Esses 

exercícios estão na Aula 6 – Defendendo Minha Opinião, nas páginas 56 e 57.  

Obs: responda no caderno APRENDER SEMPRE a caneta, tire fotos legíveis, por favor! 

A PÁGINA que responder às questões escreva seu nome, sua série e a data do Roteiro. 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem: As atividades deverão ser entregues por e-

mail (favretto@professor.educacao.sp.gov.br) com fotos legíveis e os exercícios 

resolvidos/escritos à caneta. 

ATENÇÃO: ALUNOS DA 3ª  C, enviar as atividades para o e-mail da professora Elizângela - 

mariaanjos4@hotmail.com  ou pelo WhatsApp privado 

 

Data de entrega: 03 de maio de 2021 (próxima segunda-feira) 

 

mailto:mariaanjos4@hotmail.com


 

 

                                        E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

2º bimestre - 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

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

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

Tema da 

aula 

Job Interview Equivalente: 2 aulas 

 

Habilidades: Ler, compreender, analisar e interpretar: relatos de experiência, páginas da 

internet, boletins informativos, piadas, advinhas, verbetes de dicionário e diálogos, 

inferindo traços característicos, bem como suas finalidades e usos sociais. Inferir 

informações e relações que não aparecem de modo explícito no texto para construção de 

sentidos. 

 

Conteúdo: Interpretação de texto e estudo de vocabulário. 

 

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: 26/04/2021. 
Bom Trabalho! 

 

 

 

 

mailto:inglesalfredo123@gmail.com


 
 

 

 
 

 
 

3) According to text how should we go to a job interview? How should we behave? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercises 

1)Read the text and remove the cognate words. 

2)Circle the true or false. 



 

 

                                E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                                      2º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Educação Física Série:   3°A, B e C 

Professor Junior Semana: de  26 a 30 de abril 

Tema da aula  Princípios do treinamento Equivalente: 2 aulas 

 

Habilidades: 

Selecionar, interpretar, e utilizar informações e conhecimentos sobre os princípios do 

treinamento na elaboração de um programa pessoal de condicionamento físico voltado ao 

desenvolvimento de uma ou mais capacidades físicas. 

 

Conteúdo: 

Treinamento Fisico - Toda atividade necessita de regras para sua organização e na atividade 

física não é diferente, ainda mais quando trabalhamos de forma direcionada e com metas 

pré-estabelecidas. Para tanto, temos os princípios do treinamento, princípios esses que 

norteiam qualquer programa ou atividade física, desde uma simples caminhada ou corrida 

até um treino de futebol, por exemplo. Seguir esses princípios é uma condição indispensável 

para que a atividade se torne proveitosa e saudável. São cinco os princípios do treinamento, 

conforme veremos a seguir: Individualidade biológica, sobrecarga crescente, 

Especificidade, Continuidade e Reversibilidade. 

 

Atividade a ser realizada: 

De acordo com a aula apresentada no CMSP dia 23 de abril, descreva em poucas palavras 
sobre as características de cada Princípio do Treinamento Físico.  A atividade deverá ser 
manuscrita a caneta no caderno de Educação Física com letra legível, fotografada e 
enviada para o e-mail edfisicaterceirosanos@gmail.com ou reescreva a atividade no email 
e envie. 
OBS: No assunto do e-mail deverá conter o tema, seu nome, número 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

