
  

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS                                        L9 

                                              2º bimestre - 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Língua Portuguesa Série: 1ºs A, B, C e D 

Professor Eliana Vilalva Semana: 03 a 07 de maio 
Tema da aula Literatura Equivalente a cinco aulas 

 

ROTEIRO 9 
Habilidades:  

Analisar visões de mundo, conflitos de interesse, preconceitos e ideologias presentes nos discursos veiculados 

nas diferentes mídias, ampliando suas possibilidades de explicação e interpretação da realidade e sua 

intervenção crítica nela. 

Conteúdo: Literatura, Variedade linguística, polissemia 

Atividade a ser realizada:  

Para a realização do roteiro dessa semana você deverá, inicialmente, ler os textos I e II, das páginas 39, 40 e 41 

do seu livro Currículo em Ação. 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

Atividades do livro CURRÍCULO EM AÇÃO 

Momento 2 – Pag. 41:  de 1 a 8;  

Momento 3 – Pag. 42: de 1 a 4 

   

 

Suas atividades serão realizadas através de Formulário Google por meio do link: 

https://forms.gle/voSu1wd5Psauk3QT7 

Data de entrega:  10/05 

 

Bom Trabalho! 

 

https://forms.gle/voSu1wd5Psauk3QT7


 

 

                                                 E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS  

2º bimestre - 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS  

Disciplina  Arte Série: 1ª A, B, C e D 

Professora   Luzia Semana: 03 a 7 de maio 

Tema da aula  Elementos das Linguagens- Conceitos e 

definições 

Equivalente: 2 aulas 

 

Habilidade: (EM13LGG103) Analisar o funcionamento das linguagens, para interpretar e produzir criticamente 
discursos em textos de diversas semioses (visuais, verbais, sonoras, gestuais).   
  
Conteúdo: Funcionamento das linguagens artísticas- Elementos das linguagens- Gramática articuladora da arte.  
 
Atividade a ser realizada:  
 
1ª etapa- Sondagem – (Caderno do aluno página 9) 
1. Durante o Ensino Fundamental, quais modalidades das Artes Visuais (desenho, pintura, escultura, grafite etc.) 
você utilizou para produzir um trabalho artístico, e que gostaria de comentar com seus colegas? Já participou de 
alguma exposição na escola ou visitou algum museu? Conheceu os elementos das artes plásticas (o ponto, a 
linha, textura, entre outros)? 
2. Qual sua experiência com relação à dança vivida no Ensino Fundamental? Participou de alguma apresentação? 
Que tipo de dança aprendeu? Assistiu a algum espetáculo ou filme sobre dança? Conheceu os conceitos de 
coreografia, palco convencional e não convencional, espaços físicos da dança? 
3. No Ensino Fundamental, sua escola promoveu algum festival de música? Qual foi sua participação? Você tocou 
algum instrumento? Cantou? Sabe o que é uma partitura? Conhece os naipes dos instrumentos musicais? O que 
aprendeu sobre melodia, harmonia, ritmo, canto coral? 
4. Quais modalidades do teatro você conheceu no Ensino Fundamental? Estudou o teatro de bonecos, a 
Commedia dell’arte, teatro de sombras entre outros? Conheceu o papel do ator, o texto dramático, o cenário, 
figurino e a sonoplastia? 
 
2ª Etapa-Conceituando Gramática articuladora da arte: Aqui chamamos de gramática articuladora da arte, uma 
forma de propiciar a alfabetização e o exercício de leituras, de imagens estáticas e em movimento, de sons, 
expressão e movimento corporal, permitindo que os estudantes consigam fazer análises e conexões sobre as 
visões de seu mundo e as linguagens da arte (teatro, dança, música e artes visuais). O exercício crítico, reflexivo 
e consciente nas questões cotidianas do universo da arte, é uma maneira de aprimorar a percepção do olhar, 
permitindo que conheçam e entendam que toda composição artística para ser desenvolvida, seja visual, corporal, 
sonora e escrita utiliza elementos, códigos e símbolos básicos. A leitura de uma obra é uma atividade tão 
importante quanto a produção artística, pois possibilita a interpretação das imagens, sons, e movimentos, 
compreensão e apreensão de informações e ampliação de repertório. 
 

 
 



Elementos das linguagens artísticas 
 

Artes visuais – o ponto; a linha; a forma; o plano; a superfície; a textura; o volume; a luz, teoria das cores 

aplicadas, relação entre figura e fundo. 

Teatro – o texto dramático; a encenação; o tipo de palco (convencional e/ou não convencional); a plateia; os 

figurinos; o cenário; a sonoplastia; os gestos. 

Música – a melodia; a harmonia; a partitura; os instrumentos musicais convencionais e não convencionais; a 

voz humana, os sons corporais. 

Dança – o corpo do bailarino, a coreografia (sequência de movimentos de dança); o espaço físico onde a dança 

acontece; os movimentos do corpo, a sincronização coreográfica de movimentos, as músicas (som ou silêncio); 

o palco (convencional e/ou não convencional), o figurino, o cenário. 

3ª Etapa- Caderno do aluno página 10-  
Faça a leitura das imagens e responda à questão logo abaixo.  
 
 

 

 

Você imagina por que o homem pré-histórico se retratou por meio de desenhos, pinturas, 

gravuras e esculturas nas cavernas e grutas dançando e caçando? Justifique a sua resposta 

descrevendo qual seria a necessidade dessas ações artísticas. 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem: Entrega da 3ª etapa.  

 

Data de entrega 10/05/2021 – WhatsApp 997916728 ou e-mail atelieluziar@gmail.com. 

 

 

   

mailto:atelieluziar@gmail.com


 

                                                  E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                                      2º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina EDUCAÇÃO FÍSICA Série:   1°A, B, C e  D 

Professor JUNIOR Semana:  03 a 07 de maio  

Tema da aula Hip Hop Equivalente: 2 aulas 

 

Habilidade: 

Utilizar as diversas linguagens (artísticas, corporais e verbais) em diferentes contextos 

históricos, valorizando-as como fenômeno social, cultural, histórico, variável, heterogêneo e 

sensível aos contextos de uso. 

 

Conteúdo: 

Movimento cultural urbano. 

O hip-hop, movimento de rua que surgiu na década de 70 como um movimento cultural entre 
os latino-americanos, os jamaicanos e os afro-americanos da cidade de Nova York, mais 
precisamente no sul do Bronx. Sobre o comando do disc-jockey Afrika Bambaataa, que é 
considerado o pioneiro e criador deste movimento social altamente influente no mundo todo, e 
que é constituído por 4 elementos, DJ, MC, B-boy e Grafite. 
 

Atividade a ser realizada: 

Continuando o tema do roteiro anterior, relacionado aos elementos B-boy e B-gils, faça uma 
breve pesquisa sobre o grupo Dança de rua do Brasil. A atividade deverá ser realizada no 
caderno de Educação Física, manuscrita a caneta, com letra legível, fotografada e enviada 
através do e-mail ou edfisicaprimeirosanos@gmail.com ou escreva a atividade no e-mail e 
envie. 

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

 

Data de (entrega) envio da atividade:  Segunda feira - 10 de maio. 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  Atividade enviada por e-mail. 

 

mailto:edfisicaprimeirosanos@gmail.com


 

E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

2º bimestre - 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Língua Inglesa Série: 1ª A, B e C 

Professor Flávia Cristina Nerone Semana: 02/05 a 07/05 

Tema da aula What do you see? Equivalente: 2 aulas 

 
Habilidades: 1. Utilizar as diversas linguagens (artísticas, corporais e verbais) em diferentes contextos, valorizando-as 

como fenômeno social, cultural, histórico, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso. 

2. Utilizar o presente contínuo para descrever ações em progresso. 

 

Conteúdo: Revisão (verbo to be, presente continuous e estudo de vocabulário roupas, acessórios, estilos de 

dança e música) 

 

Atividade a ser realizada:  

Complementando a aula do CMSP do dia 30/04, onde o conteúdo estudado foi vocabulário de vestuário, 

acessórios, verbo to be e verbo no present continuous.  

Você irá no exercício abaixo descrever o que as pessoas estão fazendo e vestindo. (Atividade similar ao que o 

professor fez durante a aula assistida). Lembre-se que você deverá usar os pronomes pessoais para escrever as 

frases (he, she ou they). 

 

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: 10/05/2021. 

Bom Trabalho! 
 

Exercises: 

Look at the pictures below and write down what people are doing and what they are wearing. 

According to the example: 

 

Example: She is painting a flower. She is wearing shirt and jeans. 

 

mailto:inglesalfredo123@gmail.com


 

 

 

 

 

 

       2__________________________________________ 

 

3_____________________________________________ 

 

 

   4_____________________________________________ 
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