
                                                                                                                                                           

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS                                    L10 

                                              2º bimestre - 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

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

Professor Elizângela Maria Semana: 10 a 14 de maio de 2021 
Tema da aula Gênero literário romance Equivalente: 5 aulas  

 

Habilidade: Reconhecer os elementos constitutivos que caracterizam os gêneros romance, comedia de 

costumes, poema, artigo de opinião e anúncio publicitário.  

 
Conteúdo:  Relações de conhecimento sobre o gênero do texto e antecipação de sentidos a partir de 

diferentes indícios. 
 

Atividade a ser realizada: Queridos alunos, vamos relembrar a aula do professor Mauro que relatou 

sobre o Romance (aula o CMSP do dia 06/05/2021). E agora vamos ver um trecho do Romance “Memorias 

de um sargento de milícias” do autor Manuel Antônio de Almeida, mas antes para sabermos um pouco mais 

“sobre a obra” vocês lerão a página 202 (Atividade - 4) do caderno do aluno “SP FAZ ESCOLA” 2ª série Ensino 

médio - Língua Portuguesa – 1º semestre. Em seguida, realizarão uma leitura do trecho do livro citado acima 

que fica na mesma página, “CAÍTULO XIII – MUDANÇA DE VIDA”.  Prestem bem atenção na leitura, pois vocês 

deverão responder as questões que se encontram na página 204 (Conversando sobre o texto – 1 até 3). E na 

aula do Meet, realizaremos uma discussão oral do trecho lido e a correção das questões.  

 
 
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 21 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: 10 a 14 de maio 

Tema da aula  Performances e Festival de teatro Equivalente: 02 aulas 

 
Habilidades: Investigar o encontro entre arte e público na dimensão da mediação cultural, como 

experiência estética a ser compartilhada; Identificar espaços e formas de integração;   

 

Conteúdo: Performance/conceito e Festivais de Teatro. 

 

Atividade 1:Conceituando Performance e Festival de Teatro- Leitura compartilhada. 

A performance é uma modalidade artística que combina elementos do teatro, das artes visuais e da 
música, ela surgiu entre as décadas de 1960 e 1970. No happening o espectador pode participar de forma 
ativa da proposta encenada pelos artistas. 

 

Happening 
 

O termo happening foi criado no fim dos anos 1950 pelo americano Allan Kaprow (1927-2006) para 

designar uma forma de arte que combina artes visuais e um teatro sui generis, sem texto nem 

representação. Nos espetáculos, distintos materiais e elementos são orquestrados de forma a aproximar o 

espectador, fazendo-o participar da cena proposta pelo artista (nesse sentido, o happening se distingue da 

performance, na qual não há participação do público). Os eventos apresentam estrutura flexível, sem 

começo, meio e fim. As improvisações conduzem a cena - ritmada pelas ideias de acaso e 

espontaneidade - em contextos variados como ruas, antigos lofts, lojas vazias e outros. O happening 

ocorre em tempo real, como o teatro e a ópera, mas recusa as convenções artísticas. Não há enredo, 

apenas palavras sem sentido literal, assim como não há separação entre o público e o espetáculo. Do 

mesmo modo, os "atores" não são profissionais, mas pessoas comuns. 

O happening é gerado na ação e, como tal, não pode ser reproduzido. Seu modelo primeiro são as rotinas 

e, com isso, ele borra deliberadamente as fronteiras entre arte e vida. Nos termos de Kaprow: "Temas, 

materiais, ações, e associações que eles evocam devem ser retirados de qualquer lugar, menos das artes, 

seus derivados e meios". Uma "nova arte concreta", propõe o artista, no lugar da antiga arte concreta 

abstrata, enraizada na experiência, na prática e na vida ordinária, matérias-primas do fazer artístico. 

Festivais de teatro 

http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3646/performance
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo3777/arte-concreta


Os festivais de teatro são espaços para que grupos teatrais possam mostrar o melhor de sua tradição ou 

para que diretores apresentem inovações. Nos festivais, há grupos com uma longa estrada percorrida e 

outros que estão começando; atores consagrados e atores que mostram seu ofício pela primeira vez, 

encenações acontecendo tanto em espaços cênicos convencionais como em espaços alternativos. Os 

festivais são uma força geradora de aproximação entre teatro e público, movendo o espectador à 

experiência, únicas de aproximação com diferentes grupos brasileiros e de outros países, sendo uma 

potente forma de mediação cultural. 

 

Atividade 2: Pesquise sobre festivais de Teatro Estudantil na sua cidade ou estado, e faça um resumo do 

que é um festival estudantil e como ele acontece nos espaços de interação. 

OBS: Esta atividade é baseada no caderno do aluno do primeiro bimestre nas páginas 185 e 186. 

Instrumento de verificação de aprendizagem: Entregar atividade 2 no caderno de arte ou 
digitalizado e inclua no seu portfólio digital de atividades. Data de entrega: 21/05/2021  
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: 10 a 14 de maio. 

Tema da aula  Ginástica Equivalente: 2 aulas 

 

 

Habilidades: 

Reconhecer a prática de ginástica como possibilidade de SE-Movimentar. 

 

Conteúdo: 

Ginástica de academia. 

Início das academias na década de 30 no Rio de Janeiro, baseada por métodos ginásticos 

europeus, década de 60, onde a calistenia e o halterofilismo (levantamento de peso) 

surgiram com muita relevância, década de 80, onde os estudos voltados à ciência da 

atividade física chegam a descoberta dos sistemas aeróbio e anaeróbios por intermédio do 

médico americano Kenneth Cooper.  

 

Atividade a ser realizada: 

Com base em nossa aula apresentada no Meet, descreva em poucas palavras, o que 

determina uma atividade ser aeróbica ou anaeróbica. 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: 

Até segunda feira - 17 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: 10/05 a 14/05 

Tema da aula Revisão - graus do adjetivo. Equivalente: 2 aulas 

 
Habilidades: 1. Fazer uso do inglês como língua de comunicação global, levando em conta a multiplicidade 

e variedade de usos, usuários e funções dessa língua no mundo contemporâneo. 2. Reconhecer e usar os 

graus do adjetivo. 

 

Conteúdo: Adjectives 

 

Atividade a ser realizada:  

Vamos fazer uma revisão do uso do grau superlativo dos adjetivos, durante a nossa aula utilizando o 

aplicativo Meet no dia 10/05. 

Copie em seu caderno a definição do grau superlativo e anote as respostas do quiz abaixo se necessário 

uso o dicionário. 

 

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. 

 

 

 

Conceito do uso grau superlativo em inglês 

Quando queremos dizer que alguém ou algo é mais que os outros. A ideia é a de destacar alguém ou algo 

como sendo muito mais que todos os outros em um grupo. Na teoria isso parece estranho! Então, vamos 

ver alguns exemplos para ficar mais claro: 

• He is the tallest boy in the classroom. [Ele é o menino mais alto da sala.] 
• She’s the most beautiful girl in the group. [Ele é a garota mais bonita do grupo.] 
• This is the easiest way to learn English. [Este é o jeito mais fácil de se aprender inglês.] 
• They are the best friends I’ve ever had. [Eles são os melhores amigos que já tive.] 
• This is the coldest place I’ve ever been to. [Este é o local mais frio no qual já estive.] 

 
 
 
 

mailto:inglesalfredo123@gmail.com


 

Agora faça o quiz abaixo para exercitar o uso dos adjetivos no grau superlativo e, se 

necessário, consulte o dicionário. 

 

 


