
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS                                       L11 

                                              2º bimestre - 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

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

Professor Eliana Vilalva Semana: 17 a 21/05 

Tema da aula Narrativa: análise do discurso Equivalente a cinco aulas 

 

ROTEIRO 11 
Habilidades:  
Analisar obras significativas das literaturas brasileiras e de outros países e povos, em especial a portuguesa, a indígena, a 

africana e a latino-americana, com base em ferramentas da crítica literária (estrutura da composição, estilo, aspectos 

discursivos) ou outros critérios relacionados a diferentes matrizes culturais, considerando o contexto de produção (visões 

de mundo, diálogos com outros textos, inserções em movimentos estéticos e culturais etc.) e o modo como dialogam com 

o presente. 

 

Conteúdo: Análise do discurso, elementos da narrativa, foco narrativo, discurso direto e indireto, figuras de linguagem, 

Atividade a ser realizada:  

As aulas do CMSP de 11 e 13/05 tiveram o bullying como tema. Em nossas aulas no Meet e no nosso roteiro dessa 

semana, veremos essas questões de forma complementar, sempre pensando que as visões de mundo mudam conforme a 

sociedade muda.  

Da mesma forma que as pessoas mudam, as roupas mudam, a linguagem também muda, comportando-se como 

um ser vivo, inclusive com o nascimento e mesmo morte de algumas palavras.  

E já que falamos em roupa, será que também há comportamentos da moda ou mesmo palavras da moda? E textos?  

Após essas reflexões, vamos às nossas atividades. Nessa semana teremos muita leitura de textos do livro 

CURRICULO EM AÇÃO volume1. 

LEITURINHAS:  

“Miss Dollar”, que está dividido em textos I, II e III, nas pags. 51, 52 e início da 53 (até o final do conto); 

“Senhora”, pags. 55 e 56; 

“A pata da gazela”, da pag. 56. 

Após as leiturinhas, vamos as atividades... 

Lembrando que todas elas estarão no Formulário Google dessa semana. Fazendo e enviando, vc terá seu roteiro feito         

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

Elementos da narrativa – Pag. 53, exercício 1 A, B e C 

Momento 2 – Visões de mundo:  

Pag. 53, exercício 2, 3, e 4 A e C (continua na pag. 54) 

Pag. 54, exercícios 5, 6, e 8 A e B. 

Momento 4 – A Roupa caracterizando a personagem 

Pag. 56, exercícios 1 e 2. 

Pag. 57, exercícios 3 e 6. 

As atividades serão realizadas e entregues pelo Formulário Google através do link: 

https://forms.gle/wAaLF68PUKnjQR4B8 

Quem não tem conexão, faz no caderno, apenas respostas. 

 

Data de entrega: Vocês terão 5 dias após a aula do MEET para realizar as tarefas.                  Bom Trabalho! 

https://forms.gle/wAaLF68PUKnjQR4B8


 

 

 

 

 

 

 

 

 E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS  

 2º bimestre - 2021  

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS  

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

Professora   Luzia Semana: 17 a 21 de maio 

Tema da aula  Moda- Padrão Corporal, padrões de 

beleza e estilos de vestuário 

Equivalente: 2 aulas 

 

Habilidade: EM13LGG102- Analisar visões de mundo, conflitos de interesse, preconceitos e ideologias presentes nos 
discursos veiculados nas diferentes mídias, ampliando suas possibilidades de explicação, interpretação e intervenção 
crítica da/na realidade. 
 
Conteúdo: Visões de mundo, conflitos de interesse, Moda-preconceitos e ideologias. 
 
Atividade a ser realizada:  
 
1- Apreciação- Vídeo Padrões de beleza. 
https://www.youtube.com/watch?v=e4yWkgsjU90 
       
 Atividade 2- Leitura de texto compartilhado (Página 18) e Debate (Roda de conversa baseado na Situação de 
aprendizagem do caderno do aluno página 18 e 19).  
 
 Moda – Visões de mundo, presentes nos discursos veiculados nas diferentes mídias. A moda sustentável está 
diretamente ligada a questões ecológicas. Essa moda procura despertar na sociedade a consciência de seu consumo, 
para que ela adote procedimentos mais condizentes com a preservação do meio ambiente e mais conscientes de toda 
a devastação da natureza em nome do consumo exacerbado. Sua produção de tecidos, sapatos, acessórios etc., 
procura criar um estilo próprio que atenda tanto a pequenos mercados de moda quanto às grandes grifes. ... Texto 
continua na página 19 do caderno do aluno. 
 
Atividade 3: Escreva um texto falando sobre a sua visão de padrão de beleza, após a sua conclusão faça um desenho 
de um figurino para seu ideal de padrão de beleza. 
 
Instrumento para verificação da aprendizagem: Enviar atividade 3 por e-mail atelieluziart@gmail.com. 
 
Data de entrega: 28/05/2021.  



                                                       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:  17 a 21 de maio 

Tema da aula Padrão de beleza Corporal: Será que foi 

sempre assim? 

Equivalente: 2 aulas 

 

Habilidade: 

Analisar o funcionamento das linguagens, para interpretar e produzir criticamente discursos em 

textos de diversas semioses (visuais, verbais, sonoras, gestuais). 

Conteúdo 

MAGREZA, MÚSCULOS, CINTURAS FINAS, SILICONES, BOTOX... OS PADRÕES SEMPRE FORAM 

ESTES?  

Na fase pré-adolescência e adolescência, é muito difícil se adaptar e aceitar as transformações 

fisiológicas que o corpo sofre e que são naturais nesta fase. Muitos se escondem por trás de 

vestimentas largas e folgadas, produtos estéticos etc. Outros procuram soluções mágicas para 

transformar seu corpo. Esse caminho, muitas vezes, é influenciado pelas redes sociais na 

percepção da autoimagem, nas quais é comum o uso de filtros de aplicativos de edição de 

imagem ou até mesmo o uso de uma imagem que não é a pessoa que, de fato, aparece nas 

fotos. Por exemplo: o rosto de uma atriz famosa sobreposto ao corpo de uma dublê. Diante a 

essa narrativa, como você se vê? Como se sente em relação ao seu corpo? Quais são seus 

objetivos relacionados ao seu corpo? O que faz para atingi-lo? Este conteúdo pode ser 

encontrado no caderno Currículo em ação pág 109,110,111 e 112 

Atividade a ser realizada: 

Após reflexão relacionada ao conteúdo, descreva em poucas palavras sobre o que é um 
Biotipo Corporal. Se necessário, faça pesquisa no Google. A atividade deverá ser realizada no 
caderno de Educação Física, manuscrita a caneta, com letra legível, fotografada e enviada para 
o e-mail 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. 

 

Data de entrega da atividade:   Segunda feira - 24 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, C e D 

Professor Flávia Cristina Nerone Semana: 17/05 a 21/05 

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 e descrever rotinas diárias. 

 

Conteúdo: Revisão (verbos Simple Present) 

 

Atividade a ser realizada:  

Vamos fazer uma revisão do uso dos verbos Simple Present, durante a nossa aula utilizando o aplicativo Meet 

no dia 18/05. 

 

Copie em seu caderno a explicação de como conjugar os verbos no Simple Present 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: 25/05/2021. 

 

 

Simple Present 

 
É utilizado para expressar uma verdade universal, ações habituais, situações e fatos atuais, assim como gosto, 

sentimentos, desejos, opiniões e desejos. 

• The sky is blue (O céu é azul) – uma verdade universal. 
• My brother studies in the morning and works in the afternoon. (Meu irmão estuda de manhã e trabalha à tarde) – 

uma ação habitual. 
• I go to the store alone every day. (Eu vou à loja sozinha) – uma situação atual. 
• I want to have dinner with my father today. (Eu quero jantar com meu pai hoje) – um desejo. 

O simple present pode ser formado na afirmativa, negativa e interrogativa seguindo as regras de uso explicadas 
abaixo: 
 
Afirmativa: Formado pelo sujeito + verbo principal, sendo que ao ser conjugado na terceira pessoa do singular precisa do 
acréscimo das partículas “s”, “ies” ou “es”. 
Exemplos: 

 

mailto:inglesalfredo123@gmail.com


 

 
Em geral acrescenta-se “S” 

Verbos terminados em 
consoante + “Y” retira-se o 
“Y” e acrescenta-se “ies” 

Verbos terminados em “o, 
sh, ch, x, ss” acrescenta-se 

“es” 

Work – works Study – studies Go – goes 

Eat – eats Cry – cries Wash – washes 

Play - plays Spy – spies Watch – watches 

Swim – swins Try – tries Mix – mixes 

Write - writes Fly - flies Kiss - Kisses 

 
 

• She drinks a glass of milk every day. (Ela bebe um copo de leite todos os dias) 
• He leaves his office at six o’clock. (Ele deixa o escritório dele às seis horas) 
• My brother likes his job very much. (Meu irmão gosta muito do emprego dele) 
• They want to buy a lot of magazines. (Eles querem comprar muitas revistas) 
• I work in a drugstore. (Eu trabalho em uma farmácia) 
• That boy studies a lot. (Aquele garoto estuda muito) 

Observação: É interessante verificar cada verbo para saber qual partícula usar na conjugação da terceira pessoa do 
singular. 
 
Negativa: Ao formar frases negativas no simple present é necessário acrescentar o verbo auxiliar do + not (forma contraída: 
don’t). E no caso da terceira pessoa do singular utiliza-se does + not (forma contraída: doesn’t). 
Exemplos: 

• She doesn’t (does not) eat fruit for dessert. (Ela não come fruta na sobremesa) 
• My sister doesn’t (does not) know about the party. (Minha irmã não sabe sobre a festa) 
• We don’t (do not) want to eat pie now. (Nós não queremos comer torta agora) 
• I don’t (do not) understand what they say. (Eu não entendo o que eles dizem) 
• My mother doesn’t (does not) forget your gift. (Minha mãe não esqueceu o seu presente) 
• You don’t (do not) need to do your test today. (Você não precisa fazer seu teste hoje) 

 
Interrogativa: Ao formar frases interrogativas no simple present é necessário colocar o auxiliar antes do sujeito da frase. 
No caso da terceira pessoa do singular será utilizado o does. 
Exemplos: 

• Do you take your children to the doctor? (Você leva seus filhos ao médico?) 
• Do they know about this? (Eles sabem sobre isso?) 
• Does she go to school by bus? (Ela vai à escola de ônibus?) 
• What time do you have lunch? (A que horas você almoça?) 
• Does she prefer to go by car? (Ela prefere ir de carro?) 
• Do you know my boyfriend? (Você conhece meu namorado?) 

 
Com isso, pode-se concluir que o simple present é utilizado, entre outras situações, para expressar fatos, ações, hábitos 
cotidianos, desejos e opiniões e deve ser utilizado seguindo algumas regras básicas que formam esse tempo verbal. A 
atenção deve-se voltar a terceira pessoa do singular, pois conjuga-se de uma forma diferente das demais pessoas do 
singular. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Agora vamos colocar em prática o uso do Simple Present. 

Reescreva a sentença abaixo com a alternativa correta. 

 

 


