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                                              2º bimestre - 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

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

Professor Elizângela Maria Semana: 17 a 21 de maio de 2021 
Tema da aula Análise linguística: períodos e 

conectivos. 
Equivalente: 5 aulas  

 

Habilidade: Analisar os efeitos semânticos e expressivos, em um texto, produzidos tanto pelo uso de 

períodos simples ou compostos como pelo uso das conjunções. 

Conteúdo:  Períodos simples e composto. 

 

Atividade a ser realizada: Queridos alunos, no dia 13/05/2021, o professor Mauro Marcel (CMSP), 

comentou de novo sobre o gênero literário Romance, e como eu disse na nossa aula da semana passada 

segue o esquema do gênero textual romance para vocês não esquecerem, certo! 

 

E continuando a nossa aula no caderno do aluno “SP FAZ ESCOLA” 2ª série Ensino médio - Língua 

Portuguesa – 1º semestre, na página 205, vocês encontrarão uma pequena explicação sobre os períodos 

simples e composto. Em seguida, realizarão a Atividade 5, sendo as questões 1 até a 6 (que estão nas 

páginas 205 e 206).  E na aula do Meet realizarei 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   . 

Data de entrega:  dia 24 de maio de 2021. 

Boa Atividade! 

 

mailto:mariaanjos4@hotmail.com


REIS VIEGAS  

 2º bimestre  

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS  

Disciplina  Arte  Série: 2º A, B e C 

Professor  Luzia Semana: 17a 21 de maio 

Tema da aula  Música/Patrimônio cultural imaterial Equivalente: 02 aulas 

 

Habilidades: Analisar a mediação cultural, como abertura de possíveis canais de interação comunicativa e 
de diálogo entre o público e a música. Esboçar projetos individuais ou colaborativos como condutores de 
espaço para a apresentação do fazer artístico da comunidade escolar e/ou do seu entorno. 
 
Conteúdo: Espaços expositivos, propagação musical, música como patrimônio cultural 

 

Atividade a ser realizada:1- Movendo a apreciação: Fazer a leitura do Caderno do Aluno das páginas 181 

e 182 (Música) 

 
Atividade 2: Através da leitura e de pesquisas na internet, descobrir sobre a banda Queen, o compositor 
Freddie Mercury e a música We Will Rock You.  
 
Assista: https://www.youtube.com/watch?v=-tJYN-eG1zk  e 
https://www.youtube.com/watch?v=ThjvyzQtdZE  
 

Atividade 3: Após a pesquisa faça uma comparação entre as duas versões, inclusive como a segunda 
versão pode ser vista como uma divulgação de um clássico da música. Anote suas conclusões no caderno e 
envie por e-mail. 
 
 OBS: Desafio: escolha uma música popular brasileira e apresente numa nova versão, tocando um 
instrumento, a capela ou usando recursos de aplicativos. Faça um vídeo ou apresente na nossa aula no 
Meet.  
 

Instrumento de verificação de aprendizagem: Entregar atividade 3 por e-mail atelieluziart@gmail.com 
ou WhatsApp-  

 

Data de entrega:28/05/2021   

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-tJYN-eG1zk
https://www.youtube.com/watch?v=ThjvyzQtdZE
mailto:atelieluziart@gmail.com


 

                                                  E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                                  1º bimestre 

                  ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Educação Física Série:   2°A, B e C 

Professor Junior Semana:  17 a 21 de maio. 

Tema da aula Capacidades Físicas Equivalente: 2 aulas 

 

Habilidades: 

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

academia 

Conteúdo: 

AVALIANDO MINHAS CAPACIDADES FÍSICAS. 

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: 

Para finalizar o aprendizado da aula, cite e explique em poucas palavras, uma atividade 

física que contemple no mínimo 2 Capacidades Físicas. 

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

legível, fotografada e enviada para o 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 - 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: 2ª A, B e C 

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

Tema da aula Vida sem computador Equivalente: 2 aulas 

 
Habilidades: Utilizar as diferentes linguagens, levando em conta seus funcionamentos, para a 

compreensão e produção de textos e discursos em diversos campos de atuação social. 

 

Conteúdo: Estratégias de Leitura 

 

Atividade a ser realizada:  

Durante nossa aula no aplicativo Meet no dia 18/05, vamos fazer análise do texto abaixo retomando 

estratégias de leitura utilizando palavras cognatas e vocabulário estudado em aulas anteriores.  

 

Leia o texto e faça os exercícios em seu caderno. 

 

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. 

Bom Trabalho! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:inglesalfredo123@gmail.com


 


