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E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS                                                         

1º bimestre - 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

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

Professor Elizângela M. dos Anjos e 

Márcia F. Cabral 

Semana: 05/04 a 09/04 

Tema da aula Estudo dos Textos Literários Equivalente:  05 aulas 

 
Habilidade: Reconhecer o texto literário produzido no século XIX como fator de 

promoção dos direitos e valores humanos atualizáveis na contemporaneidade. 

 

Conteúdo: Distinguir o texto literário de outros textos; Estabelecer relações entre o texto 

literário do século XIX e o conhecimento prévio; Estabelecer relações entre o texto literário 

produzido no século XIX e o contexto de sua produção; Identificar o contexto histórico e social 

presentes nos textos produzidos no século XIX. 

 

Atividade a ser realizada: Após vocês assistirem as aulas do CMSP dos dias 09 e 11/03, 

respondam às questões abaixo que estão no caderno APRENDER SEMPRE. 

 

SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES 3 

 

AULA 1 – LITERATURA PARA QUÊ? 

Exercício 1 A – página 31 

 

AULA 2 – PRIMEIRAS IMPRESSÕES! 

Exercício 1 A – página 33 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem: Respondam às questões no Caderno 

APRENDER SEMPRE, à caneta, tire uma foto da página e envie para os e-mails: 

 

3ª A e B – favretto@professor.educacao.sp.gov.br (Profª Márcia) 

3ª C -  mariaanjos4@hotmail.com  ou pelo WhatsApp privado. (Profª Elizângela) 

 

Data de entrega: 12/04/2021. 

 

mailto:favretto@professor.educacao.sp.gov.br
mailto:mariaanjos4@hotmail.com


 
Agora, retomaremos às questões da Avaliação Diagnóstica que vocês fizeram 
presencialmente na Escola com as habilidades em defasagem, ou seja, questões que 
vocês não conseguiram entender e respondê-las com acerto. 
 

HABILIDADE: Analisar os efeitos semânticos e expressivos produzidos pelo uso das 

diferentes classes morfológicas e discursivas: verbo e conectores. 

Questão 6 - (ENEM 2001) 

O mundo é grande 

O mundo é grande e cabe 

Nesta janela sobre o mar. 

O mar é grande e cabe 

Na cama e no colchão de amar. 

O amor é grande e cabe 

No breve espaço de beijar. 

(ANDRADE, Carlos Drummond de. Poesia e prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1983) 

Neste poema, o poeta realizou uma opção estilística: a reiteração de determinadas 

construções e expressões linguísticas, como o uso da mesma conjunção para 

estabelecer a relação entre as frases. Essa conjunção estabelece, entre as ideias 

relacionadas, um sentido de: 

a) comparação 

b) conclusão. 

c) oposição. 

d) alternância. 

e) finalidade. 

 

 

HABILIDADE: Identificar o valor expressivo da metáfora e da metonímia na construção 

coesiva de um texto. 

 

A invasão dos blablablás 

O planeta é dividido entre as pessoas que falam no cinema − e as que não falam. É 

uma divisão recente. Por décadas, os falantes foram minoria. E uma minoria reprimida. 

Quando alguém abria a boca na sala escura, recebia logo um shhhhhhhhhhhhh. E 

voltava ao estado silencioso de onde nunca deveria ter saído. Todo pai ou mãe que 

honrava seu lugar de educador ensinava a seus filhos que o cinema era um lugar de 

reverência. Sentados na poltrona, as luzes se apagavam, uma música solene saía das 

caixas de som, as cortinas se abriam e um novo mundo começava. Sem sair do lugar, 

vivíamos outras vidas, viajávamos por lugares desconhecidos, chorávamos, ríamos, nos 

apaixonávamos. Sentados ao lado de desconhecidos, passávamos por todos os estados 

de alma de uma vida inteira sem trocar uma palavra. Comungávamos em silêncio do 

mesmo encantamento. (...) 



Não é uma questão de estilo, de gosto. Pertence ao campo do respeito, da ética. 

Cinema é a experiência da escuta de uma vida outra, que fala à nossa, mas nós não 

falamos uns com os outros. No cinema, só quem fala são os atores do filme. Nós 

calamos para que eles possam falar. Nossa vida cala para que outra fale. 

Isso era cinema. Agora mudou. É estarrecedor, mas os blablablás venceram. Tomaram 

conta das salas de cinema. E, sem nenhuma repressão, vão expulsando a todos que 

entram no cinema para assistir ao filme sem importunar ninguém. (...) 

Eliane Brum - revistaepoca.globo.com, 10/08/2009 

 

Questão 10 - (UERJ 2018) No cinema, só quem fala são os atores do filme. Nós calamos 

para que eles possam falar. Nossa vida cala para que outra fale.  (l. 19-20) 

O trecho acima usa uma figura de linguagem chamada de: 

(A) metáfora 

(B) hipérbole 

(C) eufemismo 

(D) metonímia 

 

Atividades a serem realizadas sobre as questões acima: Leia atentamente os exercícios 
acima e assinale a resposta correta justificando-a, ou seja, assinale a resposta e explique 
o motivo de ter assinalado essa resposta. 
 
Instrumento para verificação da aprendizagem: Respondam às questões acima, à 

caneta, tire uma foto da folha com as respostas e envie para os e-mails: 

 
3ª A e B – favretto@professor.educacao.sp.gov.br (Profª Márcia) 

3ª C -  mariaanjos4@hotmail.com  ou pelo WhatsApp privado. (Profª Elizângela) 

 
Qualquer dúvida e só chamar no WhatsApp! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:favretto@professor.educacao.sp.gov.br
mailto:mariaanjos4@hotmail.com


 

 

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: 05/04 a 09/04 

Tema da aula Relato de Experiência de 

Trabalho. 

Equivalente: 2 aulas 

 

Habilidades: Identificar diferentes usos do presente perfeito (expressar continuidade 

de ações, falar de experiência de vida, dar notícias). (AULA DO CMSP – 12/03) 

Identificar as situações de uso de diferentes tempos verbais. (RETOMADA DA 

AVALIAÇÃO DIGNÓSTICA) 

 

Conteúdo: Present Perfect e uso de tempo de verbais (Nivelamento prova 

diagnóstica). 

 

Atividade a ser realizada:  

Leia o texto abaixo e faça em seu caderno os exercícios propostos. Se necessário 

consulte um dicionário e caso você não consiga responder em inglês o exercício 2 

poderá fazer em português. 

 

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: 12/04/2021. 

 

 

 

Read the text carefully 

I have worked for this company for ten years, but 

I haven´t always worked in the same department. 

I haven´t always worked in the same department. 

I have worked in sales, marketing and accounts, 

so I have gained a lot experience. In fact, I have 

just been promoted Assistant Manager. I now report directly to Mr. Grey, the 

Managing Director. 

mailto:inglesalfredo123@gmail.com


 Our new head office is in London. We have been here for one year. Before that, 

we were based in a small town. We also have a new fleet of cars. We have had these 

Renaults for five months. 

Our main clients are the Ritz and Murdoch business groups. They have been our clients 

for a long time. Over the years, we have worked hard to satisfy our clients, although 

we haven´t always succeeded! 

  

 

We have made many changes in the company in order to remain competitive. Some  

people have had difficulties adjusting to the new procedures because the haven’t had 

enough training. Business had been a little slow recently due to the recession, but we 

managed to achieve our objectives last year. Hopefully, we will again this year. 

 

Exercise – Exercícios  

 

1)Say if the sentences are true (T) or false (F) 

(Diga se as sentenças são verdadeiras ou falsas.) 

a)He is presently working in three departments. _____ 

b)He has been in this present job for a very long time. _________ 

c)The company has made some big investments lately. _________ 

d)All the employees have adjusted to the new procedures without difficulty. _____ 

e)They only have two clients.___________ 

f)Their clients aren´t always pleased with their service. ______ 

g)Their results were good last year.________ 

 

2)Answer the questions.(Responda as questões) 

a)When did he start working for the company? 

He _____________________________________ 

b)When did  they by  the new cars? 

They ___________________________________ 

c)Why have they made many changes? 

They ____________________________________ 

d)What do the employees need to overcome their difficulties at work? 

They_________________________________________ 

e)Why has business been a little slow recently? 

Business _____________________________________ 

 

3) Remove the verbs that appear from the text and classify them below. (Retire do 

texto os verbos que aparecem e classifique-os abaixo): 

 

Simple Present – ___________________________________________ 

 

Present Perfect _ ___________________________________________ 

 



                                                 E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                                      1º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

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

Professor Junior Semana: de  05 a 09 de abril 

Tema da aula Nivelamento Avaliação Diagnóstica 1°bim Equivalente: 2 aulas 

Por termos antecipado a atividade da aula do CMSP dia 12/03/21, o foco 

desta semana será relacionado a Avaliação Diagnóstica do 1°bimestre. 

Habilidades: 

Relacionar tipos e características de atividades físicas/exercícios físicos com o 

desenvolvimento de capacidades físicas e efeitos sobre os sistemas orgânicos.  

Conteúdo: 

Nivelamento Avaliação Diagnóstica 

Com a finalidade relacionada a melhora da condição física, perda de peso e qualidade 

de vida, um indivíduo necessita praticar atividade física regularmente com o mínimo de 

três vezes por semana. Dentre todas as existentes e oferecidas no mercado, a que 

melhor se adequa são as que trabalham a capacidade física: 

A- Força 

B- B- Resistência. 

C- Velocidade. 

D- Flexibilidade. 

Atividade a ser realizada: 

Considerando o nivelamento da habilidade menos contemplada na avaliação 
diagnóstica de Educação Física do 1° bimestre, realize uma pesquisa baseada na 
questão acima e justifique em poucas palavras a alternativa de sua escolha.  

 A atividade deverá ser manuscrita a caneta no caderno de Educação Física com letra 
legível, fotografada e enviada através do e-mail edfisicaterceirosanos@gmail.com  

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

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

Atividade enviada por e-mail. 

 

Data de entrega: 12 de abril de 2021. 

mailto:edfisicaprimeirosanos@gmail.com

