
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS                                  L12 

                                        2º bimestre - 2021 

   ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

ROTEIRO 12 

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

Professor: Eliana Vilalva Semana: 24 a 28 de maio 
Tema da aula: Narrativa Literária: análise do discurso Equivalente: 5 aulas 

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. 

Material de apoio: CURRICULO EM AÇÃO volume1 

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

Atividade contextualizada: Nesta aula retornaremos às LEITURINHAS da aula anterior, que serão realizadas 
em aula via plataforma digital. 
“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. 

A leitura será permeada de roda de conversa. 
Forma de entrega: Utilizaremos o mesmo formulário utilizado na semana passada para a 

entrega dessa semana. 
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 em folha separada com nome, número da chamada, 
série, número do roteiro e entrega na escola, no horário dos plantões. Apenas as 
respostas das atividades com identificação de exercício e página do livro. 

Lembrando que o Formulário tem o título ROTEIRO  11 
Data de entrega: 01/06 

 

 

Bom Trabalho! 

 

https://forms.gle/wAaLF68PUKnjQR4B8


 

                              E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS  

                                        2º bimestre - 2021  

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS  

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

Professora   Luzia Semana: 24 a 28 de maio 
 de maio 

Tema da aula  Música- A voz que veste a alma– 

Como funciona, cuidados e saúde. 

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: Música (o corpo como suporte), Visões de mundo, conflitos de interesse, preconceitos e ideologias. 
 
Atividade a ser realizada: 
1 - Caderno do aluno currículo em ação página 19 Momento 2.       
Estudante, todo profissional músico – cantor/intérprete, utiliza a voz como a sua mais importante ferramenta de 
trabalho. Conhecer como funciona e os cuidados necessários para preservar e ampliar o desempenho vocal na hora 
de cantar, é condição essencial para o sucesso da carreira. A proposta aqui é que você leia atentamente cada frase, e 
faça a correspondência com as letras indicadas: A – Como funciona e B – Como cuidar. 
 
Exemplo: O som da voz humana é produzido na laringe, onde se encontram as pregas vocais, que no ato da fala se 
aproximam suavemente e realizam um movimento de vibração, graças a passagem do ar. (Essa frase corresponde a 
Letra A- como funciona). Preencha o quadro de frases das páginas 19 e 20 apenas colocando a letra que corresponde 
A ou B, faça no próprio caderno, não precisa copiar as frases. 
     
Atividade  
2- Registrar suas considerações pessoais sobre as visões de mundo, presentes nos discursos veiculados em diferentes 
mídias (são os meios e as formas pelas quais a notícia é transmitida pode ser rádio, TV, internet, cinema, jornais, 
revistas de moda e as Mídias Sociais; blogs, microblogs (Twitter), redes sociais (Facebook), fóruns, e-groups instant 
messengers, wikis, sites de Compartilhamento de conteúdo multimídia (YouTube, Flickr, SlideShare, Vimeo).  
Como esses meios influenciam na carreira profissional de um cantor/intérprete musical? 
Para isso, podem usar como instrumento de síntese o Mapa mental/ conceitual, representando graficamente as 
evidências e a relação entre as informações e conceitos selecionados a partir dos fragmentos de textos, que tratam 
das questões de como funciona, e quais cuidados são necessários para preservar e ampliar o desempenho vocal, e o 
sucesso da carreira musical. 
 
OBS: Na aula no Meet do dia 27/05 faremos a atividade 1 compartilhando as respostas e em seguida darei orientações 
de como montar o mapa mental/conceitual da atividade 2.  
 
 
Instrumento para verificação da aprendizagem: Enviar atividade 1 e 2 para o e-mail atelieluziart@gmail.com. 
 
Data de entrega: 07/06/2021.  
 
 
 

mailto:atelieluziart@gmail.com


                          E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

 

2º bimestre - 2021 

 

ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Educação Física Série: 1°A, B, C e D 

Professor: José Gilvan Junior Semana: 24 a 28 de maio 

Tema da aula: Ginástica Equivalente: 2 aulas 

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

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

sonoras, gestuais). 

Material de apoio: O conteúdo do tema pode ser encontrado no Caderno Currículo em ação, 

Volume l, na página 144. 

Conteúdo:  Ginástica por estética ou saúde? 

A ginástica propriamente dita pode ter um propósito para saúde e 

automaticamente atingir a estética ou ser feita para atingir a estética e ter 

resultados relacionados à saúde. O que vai depender da análise de cada uma 

são as execuções, tipo de alimentação e suplementação. Não esquecendo que 

os propósitos de cada praticante, serão as justificativas para seus meios. Para 

isso vamos estudar 6 exercícios físicos voltados à saúde que podem atingir os 

dois critérios citados no tema do conteúdo, que podem ser realizados em 

casa. Polichinelo, Abdominal, Flexão de braço, agachamento, Panturrilha e 

Corrida parada. 

Atividade contextualizada: De acordo com as atividades físicas propostas no conteúdo acima, descreva 

em poucas palavras qual a sensação relacionada a dificuldades e facilidades 

das execuções dos movimentos de cada uma delas. 

Forma de entrega: 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 reescreva a atividade no e-mail e 

envie. 

Data de entrega: 31 de maio – segunda feira  

 

Bom Trabalho! 

mailto:edfisicaprimeirosanos@gmail.com


                            E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

2º bimestre - 2021 

ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

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

Professor: Flávia Cristina Nerone Semana: 24/05 a 28/05 
Tema da aula: My life in another country Equivalente: 2 aulas 

Habilidades:  Analisar o funcionamento das linguagens, para interpretar e produzir criticamente 
discursos em textos de diversas semioses (visuais, verbais, sonoras, gestuais). 
Utilizar o presente do indicativo para identificar pessoas e descrever rotinas diárias. 

Material de apoio: https://brasilescola.uol.com.br/ingles/verbo-to-be.htm 
https://www.infoescola.com/ingles/presente-simples-simple-present/ 
ou consultar seu próprio caderno com o resumo dos verbos to be e simple present. 

Conteúdo:  Estratégias de Leitura e uso dos verbos no Simple Present 

Atividade contextualizada: Estamos fazendo retomada das habilidades estudadas no caderno do aluno 
1ºBimestre. Este modelo de atividade também foi feito pelo professor do CMSP onde 
você começa a ler o texto observando sua ideia central e buscando as palavras 
cognatas e ao interpretar o texto iremos rever o uso de respostas completas e fixar 
o uso dos verbos no Simple Present estudado nos roteiros anteriores e nas aulas do 
Meet com explicação do professor. 
Faça a leitura do texto abaixo e responda as questões sobre texto em seu caderno. 
Não é necessário copiar as perguntas. 

Forma de entrega: Foto da atividade feita no caderno para o e-mail: inglesalfredo123@gmail.com 

Data de entrega: 31/05/2021 

 

 

 
 
 
 
 

https://www.infoescola.com/ingles/presente-simples-simple-present/


 
 
 

Answer the question about text: (Responda às questões sobre o texto) 

 

1)Remove examples in the cognate words. (Retire exemplos de palavras cognatas) 

 

 

2)Write the true or false? (Escreva verdadeiro ou falso) 

 

a)Steve lives in Manchester. (     )  b)Steve wants to be an actor (     ) 

c)Alex doesn’t love sport. (      )   d)Steve doesn’t Know love sport (     ) 

 

3)Describe about in the life Steve Mc Manaman. (Descreve sobre a vida de Steve Mc Manaman. 

 

 

4)Read the text, write all the verbs in the present in your notebook, and classify them in this chart. 

(Leia o texto, escreva todos os verbos no presente em seu caderno, e classifique-as no quadro.) 

 

 Affirmative + Negative - Interrogative ? 

 
 

I / you/ we/ They 
 
 

   

 
 

He/ She/ It 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


