
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS                                      L9 

                                              2º bimestre - 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Língua Portuguesa Série: 2ª série A, B e C 

Professor Elizângela Maria Semana: 3 a 7 de maio de 2021 
Tema da aula Anúncio publicitário  Equivalente: 5 aulas  

 

Habilidade: Estabelecer relações entre texto, valores e contemporaneidade. 

 
Conteúdo:  Discussão de pontos de vista em textos publicitários; Anúncio publicitário. 

 

Atividade a ser realizada: Queridos alunos, retomando a aula do CMSP do dia 27/04/2021, sobre 

Anúncio Publicitário, que é um gênero textual usado para promover uma marca, produto serviço ou ideia 

para um público definido em um meio de comunicação, vamos, agora, no caderno do aluno “SP FAZ ESCOLA” 
2ª série Ensino médio - Língua Portuguesa – 1º semestre, onde vocês lerão a ATIVIDADE 3, da página 200 e 

depois vocês realizarão as questões da página 201 (A até H). Sendo uma revisão do conteúdo que já 

estudaram no 1ºbimestre.  

 
 
Instrumento para verificação da aprendizagem: Entrega das respostas por e-mail (foto com 

nome, série e data do roteiro) mariaanjos4@hotmail.com   ou pelo WhatsApp privado. 

 

 

Data de entrega:  dia 10 de maio de 2021. 

 

Bom Trabalho! 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mariaanjos4@hotmail.com


 

E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS  

 2º bimestre  

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS  

Disciplina  Arte  Série: 2º A, B e C 

Professor  Luzia Semana: 03 a 7 de maio 

Tema da aula  Teatro/espaços de interação  Equivalente: 02 aulas 

 
Habilidades:  

1. Investigar o encontro entre arte e público na dimensão da mediação cultural, como experiência 

estética a ser compartilhada;   

2. Identificar espaços e formas de integração;   

Conteúdo: O surgimento do teatro- espaços teatrais e formas de interagir teatro e público. 

 

Atividade 1: Sondagem- De acordo com o caderno do aluno página 183. 

Você sabe a origem do teatro Ocidental, e como era apresentado? 

Para Pesquisa: https://www.infoescola.com/artes/historia-do-teatro/ 

Atividade 2: Apreciação  
 

 

 

 

 

 

https://www.infoescola.com/artes/historia-do-teatro/


 

 

O palco Arena como a palavra sugere, é um palco em formato de “arena/estádio”. Este palco, foi muito 

utilizado pelos gregos para apresentações teatrais e por grandes Filósofos da época (550 a.C.) na Grécia. 

Nesta arena, o público circulava o ator/ apresentador por quase todos os lados. Deixando apenas, espaço 

para a entrada no palco. Vale lembrar que, neste palco havia um diferencial, ele era “literalmente aberto ao 

público”, isto é, não tinha proteção.  

 

Atividade 3: Pesquise os palcos Semi-arena, Elisabetano e Italiano, descreva como são esses palcos e escolha 

o que você achou mais interessante e faça no caderno de desenho a representação do palco que mais gostou. 

Se quiser ser ousado e criativo produza a maquete do palco. 

Instrumento de verificação de aprendizagem: Entregar atividade 3 no caderno de desenho ou 

digitalizado e inclua no seu portifólio digital de atividades.  

 

Data de entrega: 10/05/2021-atelieluziart@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:10/05/2021-atelieluziart@gmail.com


 

 

                                                  E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                                                      2º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Educação Física Série:   2°A, B e C 
Professor Junior Semana:  03 a 07 de maio . 

Tema da aula Mexa-se Equivalente: 2 aulas 

 

Habilidades: 

Identificar as capacidades físicas que podem ser desenvolvidas em alguma ginástica de 

academia. 

Conteúdo: 

Capacidades Físicas na academia. 

Capacidades Físicas são definidas como todo atributo físico treinável num organismo 

humano. É através das capacidades físicas que se conseguem executar ações motoras, desde 

as mais simples às mais complexas como (andar, correr, saltar, nadar, etc). 

O fato de ser mais veloz, mais flexível ou mais forte tem uma origem hereditária, 

transmissível de pais para filhos, mas também tem a ver com a forma como vamos 

desenvolvendo/treinando as referidas capacidades ao longo dos anos. 

São elas: Força, resistência, velocidade, flexibilidade, agilidade, equilíbrio e coordenação 

motora. 

 

Atividade a ser realizada: 

Continuando o tema do roteiro anterior, cite e explique em poucas palavras, qual atividade 

física doméstica, podemos encontrar a Capacidade Física Coordenação Motora. 

A atividade deverá ser manuscrita a caneta no caderno de Educação Física com letra 

legível, fotografada e enviada através do e-mail edfisicasegundosanos@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) 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: 2ª A, B e C 

Professor Flávia Cristina Nerone Semana: 03/05 a 07/05 

Tema da aula Formação de Palavras Equivalente: 2 aulas 

 
Habilidades: Usar formas verbais de presente simples e do passado simples (voz ativa ou passiva) um texto 

informativo; reconhecer o processo de formação de palavras: prefixo e sufixação. Reconhecer e usar os 

graus do adjetivo. 

 

Conteúdo: Prefixos e Sufixos 

 

Atividade a ser realizada:  

Complementando a aula do CMSP do dia 30/04 sobre o tema formação de palavras com o uso de sufixo e 

prefixo. Abaixo você irá fazer alguns exercícios construindo nossas palavras a partir do uso de prefixo ou 

sufixo de palavras já existentes. 

Leia com atenção as frases do exercício abaixo e encaixe o prefixo ou sufixo de acordo com o contexto, 

utilize dicionário se necessário para compreender o vocabulário. 

 

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! 
 

 

Formação de Palavras: Uso de Prefixos e Sufixos. 

Prefixos são algumas letras que vem antes da palavra em si. 

Sufixos são algumas letras que adicionamos ao final das palavras. 

Eles são responsáveis por adicionar ou alterar o significado de uma palavra e são importantes saber o que 

eles significam para expandir o vocabulário.  

 

 

 

 

 

mailto:inglesalfredo123@gmail.com


 

 

 

 

 


