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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: 12 a 16 de abril 

Tema da aula Estudo de Textos Literários produzidos 
no Século XIX 

Equivalente: 06 (seis) 

 

Habilidades: Reconhecer o texto literário produzido no século XIX como fator de promoção dos direitos e valores 

humanos atualizáveis na contemporaneidade. 

 

Conteúdo: Considerar o contexto de produção ao inferir o sentido de palavras e expressões em textos 

literários do século XIX; 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 06 e 08 de abril, respondam às 

questões abaixo que estão no caderno APRENDER SEMPRE. 

Faça uma pesquisa e responda: 

AULA 5 – QUEM? QUANDO? ONDE? 

Exercícios 1 C, D – página 39 

AULAS 7 E 8– QUEM MAIS? 

Exercício 2 C – páginas 42 e 43 

 

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, nome e série. 

OBS: Alunos da 3ª série C, enviarem o exercício para o e-mail da professora 

Elizângela mariaanjos4@hotmail.com 

 

Data de entrega: 19 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: 12/04 a 16/04 

Tema da aula Relato de Experiência de 

Vida. 

Equivalente: 2 aulas 

 
Habilidade: Identificar diferentes usos do presente perfeito (expressar continuidade de ações, falar de 

experiência de vida, dar notícias). 

 

 

Conteúdo: Present Perfect 

 

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. 

 

 

 

 

 

What Have You Done Today?  
Ramona: What have you today?  

Sandra: I’ve done a lot! I’ve gone to the beach with 

my dogs. They have eaten a lot lately so they need 

to exercise more! 

Romana: Ha, ha. What else? 

Sandra: I have also worked for two hours on 

project for school and I’ve talked to my father on the phone. What have you done?  

Ramona: I have not been as busy as you! I’ve eaten breakfast with my friends in a new cafe 

and I’ve drunk three cups of coffee because I am very tired today. I have not worked yet, but I 

have spent and hour in my garden. I have had problems with my roses as they have faded 

lately. 
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Sandra: You’re been busy too. My mother has already sent me ten text messages today! She 

has been very nervous for a few weeks because my father has come home very late without 

explaining why. I think my father has been planning to surprise her for her 50th birthday. He’s 

always talked about learning to dance for her. 

 

Ramona: When is her birthday? 

Sandra: It´s tomorrow. 

Ramona: Wow! You do not have much time. 

Sandra: I know but I’ve already planned a party with the family in her favorite restaurant. It’s 

Italian and it’s called La Trattoria. We have gone there many times to eat excellent pizza. I have 

also bought my mom a big chocolate cake. 

Ramona: I have given my mom the same gift for the last 10 years, a hug! 

 

Exercise 

1)Write the true or false: 

a.Sandra has gone to the beach with her dogs.(       ) 

b.Sandra needs more exercise. (      ) 

c.Sandra’s father has texted her three times today (    ) 

d.Romona has eaten breakfast with friends. (      ) 

e.Both girls are very busy.(     ) 

f.Sandra’s mother is celebrating her birthday today.(      ) 

g.Sandra has not forgotten mother’s birthday.(       ) 

h.Ramona always organizes a party for mother.(       ) 

 

2) Remove examples of verbs in the present perfect from the text. 



 

                                                 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 12 a 16 de abril 

Tema da aula Zona de Treinamento Equivalente: 2 aulas 

 

Habilidades: 

Estabelecer a zona-alvo de exercitação a partir da medida da frequência cardíaca. 

 

Conteúdo: 

Frequência cardíaca e atividade física 

Compreender o que é frequência cardíaca e Zona de Treinamento e realizar o cálculo da Zona 

de Treinamento.  

 

Atividade a ser realizada: 

De acordo com a aula apresentada no CMSP no dia 09/04/21, faça o cálculo da zona de 

treinamento para Queima metabólica, utilizando a tabela e a equação abaixo: 

 

Tabela de intensidade para cálculo da frequência cardíaca de treinamento. 

 

 



 

Calcule: 

FC repouso = sua frequência cardíaca parado = 

FC máxima (FCM) = 220 – menos sua idade = 

FC reserva (FCR) = FC máxima, sua frequência cardíaca depois de fazer 1 minuto de pequenos 
saltos consecutivos = 

FC reserva (FCR) = FC máxima – FC repouso = 

FC de treinamento = FCR × Porcentagem da intensidade + FC repouso = 

 

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: 19 de abril de 2021 
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                                E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

1º BIMESTRE 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina   Arte Série: 3ª A, B, C 

Professora  Maria Luzia Semana:  12 a 16 de abril 

Tema da aula Arte e Física- Acústica e ondulatória 

na música 
Equivalente: 2 aulas 

 
Habilidades: EM13LGG603- Expressar-se e atuar em processos criativos que integrem diferentes 
linguagens e referências estéticas e culturais recorrendo a conhecimentos de naturezas diversas (históricos 
e culturais, estéticos e lógicos) e experiências individuais e coletivas. 
 
Conteúdo: Propriedade do som, duração, intensidade, altura e timbre. Acústica: O som como fenômeno 
físico. Ondulatória: Propagação em ondas sonoras, aéreas e cordofones.  
 
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 os elementos formais da música e faça um mapa 
mental da sua pesquisa. 

  
Para saber mais: Famílias orquestrais 
Famílias orquestrais ou naipes de instrumentos musicais em uma orquestra são o agrupamento de 
instrumentos musicais em decorrência de seu timbre e materialidade. Os naipes são: 
 

Cordas – instrumentos de cordas friccionadas com arco. Ex.: violino, viola, violoncelo, contrabaixo 
acústico. 
Madeiras – instrumentos de sopro originalmente produzidos em madeira, de tonalidade doce. Ex.: 

flauta, oboé, clarinete, fagote, corne inglês. 

Metais – instrumentos de sopro originalmente confeccionados em metal, de tonalidade vibrante. Ex.: 

trompa, trompete, trombone, tuba. 

Percussão – instrumentos que são percutidos (batidos, agitados, raspados etc.) para a produção do som. 

Ex.: tímpanos, tam-tam, pratos, triângulo, xilofone, metalofone, carrilhão, glockenspiel, caixa clara, 

bloco de madeira, marimba, maracas etc. 

A Música é um Fenômeno Físico 

O som se propaga pelo espaço em ondas sonoras que têm algumas propriedades. Essas ondas são: 

Mecânicas – necessitam de um propagador ou disseminador. Tridimensionais – disseminam-se para todas 

as direções. 

Longitudinais – sua propagação produz vibração paralela. 

Na ondulatória dos sons, presenciamos os fenômenos da reflexão (eco), da refração (mudança de 

temperatura), da difração (som que atravessa obstáculos) e da interferência (ondas sonoras sobrepostas). 

 
 

Instrumento para verificação da aprendizagem: Encaminhe o mapa mental pelo WhatsApp  ou por  e-mail 
atelieluziart@gmail.com  
 
Data de entrega:  19/04/2021. 
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