
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS                                      L12                                                 

                                              2º bimestre - 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

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

Professor Elizângela Maria Semana: 24 a 28 de maio de 2021 

Tema da aula Poema Equivalente: 5 aulas  

 

Habilidade: Reconhecer o texto literário produzido no século XIX como fator de promoção dos direitos e valores 
humanos a atualizáveis na contemporaneidade. 
 

Conteúdo:  Poema: a denúncia social. 
 
Atividade a ser realizada: Queridos alunos, nesta nossa aula vamos relembrar sobre o gênero textual poema: que 

geralmente escrito em versos e estrofes. Sua finalidade é expressar algum sentimento, emoção ou pensamento. E 

abordarei sobre o Romantismo da 3ªgeração: que nesta terceira fase do movimento romântico, o Brasil já se encontra 

em outro contexto social e histórico. E por isso, a terceira fase do Romantismo também é conhecida 

como geração condoreira, pois o condor é uma ave que, voando muito alto, representa o desejo de renovação da 

sociedade brasileira. E quem expressa bem esta geração é o autor Castro Alves mostrando no seu poema “A Canção 

do Africano”, que critica fortemente a escravidão no século XIX, assim podemos observar que poema não é só 

romântico como o professor Mauro Marcel explicou na aula do CMSP do dia 06/05/2021. Em seguida, vamos realizar 

a ATIVIDADE 5, do caderno do aluno “SP FAZ ESCOLA” 2ª série Ensino médio - Língua Portuguesa – 1º semestre, página 

206, sendo as questões 1 até 4 da mesma página, e continuando nas páginas 208 e 209 (5 até 10). Não se esqueçam 

que as atividades serão realizadas individualmente, pois não podemos aglomerar no momento. 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 31 de maio de 2021. 

Boa Atividade! 
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                              E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS  

                                          2º bimestre  

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS  

Disciplina  Arte  Série: 2º A, B e C 

Professor  Luzia Semana: 24 a 28 de maio 

Tema da aula  Poéticas pessoais e/ou processos colaborativos Equivalente: 02 aulas 

 
Habilidade: Investigar as potencialidades das relações entre linguagens artísticas e forma-conteúdo. 

 

Conteúdo: A potencialidade e a singularidade poética nas linguagens artísticas/ fotografia. 
 

Atividade a ser realizada: Sondagem do repertório pessoal de cada um em relação a fotografia. Na aula anterior 

estudamos música, um clássico do Rock “We Will Rock You" da banda Queen, a banda tem um repertório que é a 

poética de Freddy Mercury e de seus integrantes que criavam as composições num processo colaborativo. Hoje 

vamos investigar a poética pessoal dos alunos na linguagem da arte visual, a fotografia. Poética pessoal é a 

singularidade de cada um impresso numa obra de arte, na fotografia é o que cada um têm costume de fotografar, 

exemplos: pessoas, animais, paisagens, objetos, etc., o equipamento que costuma utilizar, os recursos tecnológicos 

como filtros e intervenções digitais em imagens. 

 

Atividade 1: Responda às questões da Atividade 1- sondagem da página 186 do caderno do aluno SP faz escola. 

 

Atividade 2: Baseado no caderno do aluno página 187, pesquise imagens do fotógrafo Cristiano Mascaro, Sebastião 

Salgado e Vik Muniz, analise as imagens e responda:  Quais as diferenças e semelhanças entre o trabalho fotográfico 

dos três artistas? Que procedimentos os artistas utilizaram na ação de fotografar? 

 

 

Instrumento de verificação de aprendizagem: Entregar atividades 1 e 2 por e-mail atelieluziart@gmail.com ou 
WhatsApp 

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: 2°A, B e C 

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

Tema da aula: Ginásticas e Mídias Equivalente: 2 aulas 

Habilidades:  1-Reconhecer a associação promovida pelas mídias entre ginástica e padrões de 
beleza; 
2-Analisar criticamente produtos e mensagens da mídia que tratam da ginástica. 

Material de apoio: Para o estudo do tema utilizaremos o conteúdo do Caderno SP faz escola da página 
246. 

Conteúdo:  Mídias 
A busca pelo corpo magro, hipertrofiado, ideal ou perfeito, por parte de algumas 
meninas e meninos, movimenta um grande mercado que promete tornar o corpo de 
seus consumidores igual ao dos modelos que anunciam seus produtos. Desse 
mercado, participam a indústria de alimentos dietéticos, a de equipamentos 
esportivos, a de cosméticos, as academias, as clínicas de cirurgia plástica etc. Esse é 
o chamado “mercado do corpo”, que não teria um apelo tão grande sem a ajuda da 
mídia. Você já deve ter notado que em revistas, na internet e na televisão sempre 
aparecem homens e mulheres “perfeitos” e que, de maneira implícita ou declarada, 
há uma censura àqueles que estão fora do padrão de beleza. 

Atividade contextualizada: Com base nas informações anteriores no conteúdo acima, e nos seus 
conhecimentos, responda em poucas palavras: A ginástica pode ter outros objetivos 
além dos veiculados pela mídia? Você acredita nas promessas feitas pelo ‘mercado 
do corpo’ e pela mídia? Por quê?   

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 
edfisicasegundosanos@gmail.com ou reescreva a atividade no e-mail e envie. 

Data de entrega: 31 de maio – segunda feira  

 

 

Bom Trabalho! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:edfisic
mailto:edfisicasegundosanos@gmail.com
mailto:edfisicasegundosanos@gmail.com


E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

2º bimestre - 2021 

ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

 

Disciplina: Língua Inglesa Série: 2ª A, B e C 

Professor: Flávia Cristina Nerone Semana: 24/05 a 28/05 
Tema da aula: Consumerism Equivalente: 2 aulas 

Habilidades:  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. 

Material de apoio: https://spfazescola.org/caderno-do-aluno-linguagens-2-ano-medio-volume-1  
Texto e figuras que apresentam também este mesmo vocabulário sobre 
“Consumo e Consumidor” nas páginas 232 e 233 (já estudado no CMSP) 

Conteúdo:  Estratégias de Leitura 

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 em diferentes tempos verbais estudado nos 
roteiros anteriores e nas aulas do Meet com explicação do professor. 
Faça a leitura do texto abaixo e responda às questões sobre o 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 

 

 

Bom Trabalho! 

 

 

 

https://spfazescola.org/caderno-do-aluno-linguagens-2-ano-medio-volume-1


 

 

Questions: 

1.What is consumerism? 

2.How does it enter in people’s lives? 

3.What is its basic idea? 

4.What are the main effects of consumerism? 

5.How should people feel for what they have? 

6.Is consumerism bad for the world? 

7.What can people do to collaborate with less consumerism? 

8.What do you think of consumerism? 

9.Are you happy and thankful for everything you have? 

10.Does consumerism affect your life? 

 


