
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS                                  L10 
                                              2º bimestre - 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

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

Professor Eliana Vilalva Semana: 10 a 14/05 

Tema da aula Retomada de conteúdos Equivalente a cinco aulas 
 

ROTEIRO 10 
 

Habilidades:  

 

• Reconhecer os elementos básicos da narrativa literária; 

• Relacionar linguagem verbal literária com linguagem não-verbal presente em textos literários; 

• Valorizar a identidade histórico-social possibilitada pelo estudo das origens da língua 

portuguesa, sua evolução e uso em diferentes contextos. 

 

 

Conteúdo:  

Linguagem verbal e não verbal, análise do discurso publicitário e literário (prosa e verso). 

 

Atividade a ser realizada:  

Em nossa primeira aula online faremos uma retomada dos conteúdos da Apostila Aprender Sempre 

do 1º Bimestre, com correção de atividades da apostila e esclarecimento de dúvidas. 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem: 

As atividades serão realizadas durante a aula, via chat. 

 

Bom Trabalho! 

 

 

 

 

 



 

 

                     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: 10 a 14 de maio 
 de maio 

Tema da aula  Como se constroem as relações e visões 

sobre a utilização do corpo no universo 

da Arte. 

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: Leitura de Imagens e correspondência (Caderno do aluno página 
15, 16 e 17). 
 
Estudantes, nosso olhar fica tão acostumado com o que vemos todos os dias que, às vezes, é 
preciso treinar um olhar sensível para perceber as sutilezas de uma obra de arte, com base na 
observação e leitura das imagens e das frases, em conexão com os estudos e pesquisas 
realizadas por você. 
Pense e reflita sobre como se constroem as relações e visões sobre a utilização do corpo no 
universo da Arte. Leia, atentamente, as frases indicadas, observe cada detalhe das imagens e 
tente fazer relação correspondente, registrando a letra ou a frase abaixo de cada imagem. 
Estudantes abram o caderno do aluno nas páginas indicadas, observem e analisem as imagens e 
coloquem a letra que corresponde a imagem. Leiam as alternativas de A a P com atenção e 
interpretem de acordo com as imagens apresentadas nas páginas 15, 16 e 17.  
 
Exemplo: A primeira imagem da página 15 corresponde a letra C- A mão do desenhista que 
traça e esboça a figura com o lápis é firme e sensível. Façam isso em todas as imagens das 
páginas indicadas. 
 
Para saber mais: Assistam aos vídeos indicados na página 14 do caderno do aluno do 
primeiro bimestre. 
 

   

Instrumento para verificação da aprendizagem: Enviar foto das páginas 15, 16 e 17 do caderno do 
aluno com o exercício de leitura de imagens respondido. Data de entrega 17/05/2021 – WhatsApp 
997916728 ou e-mail atelieluziar@gmail.com.  
 



E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

2º bimestre - 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

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

Professor Flávia Cristina Nerone Semana: 10/05 a 14/05 

Tema da aula Revisão de verbos Equivalente: 2 aulas 

 
Habilidades: 1. Analisar o funcionamento das linguagens, para interpretar e produzir 

criticamente discursos em textos de diversas semioses (visuais, verbais, sonoras, 

gestuais). 

2. Utilizar o presente do indicativo para identificar pessoas (verbo to be) e descrever 

rotinas diárias. 

 

Conteúdo: Revisão (verbo to be) 

 

Atividade a ser realizada:  

Vamos fazer uma revisão do uso do verbo to be, durante a nossa aula utilizando o 

aplicativo Meet no dia 10/05. 

Copie em seu caderno a tabela da conjugação do verbo to be e faça os exercícios 

abaixo. 

 

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: 17/05/2021. 
Bom Trabalho! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:inglesalfredo123@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: 10 a 14 de maio 

Tema da aula Esporte Equivalente: 2 aulas 

 

 

Habilidade: 

Identificar sistemas defensivos e ofensivos da modalidade  

Conteúdo: 

Esporte de invasão ou territorial com a modalidade Basquetebol. 
Ataque: Capacidade de uma equipe de introduzir ou carregar uma bola, a uma meta ou setor de um 

Campo ou Quadra definida por adversário como (gol, cesta, ponto, etc…), Defesa: Tática para 

proteger, simultaneamente ao ataque, seu campo, lado ou meta do ataque adversário. Estratégias 

utilizadas em jogos coletivos para seu desenvolvimento e busca do sucesso na partida. 

Atividade a ser realizada: 

Com base em nossa aula apresentada no Meet, descreva em poucas palavras a definição de 

defesa por zona, defesa individual e defesa mista. 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 reescreva 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: 

Até segunda feira - 17 de maio. 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

Atividade enviada por e-mail. 

 

mailto:edfisicaprimeirosanos@gmail.com

