
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS                                L12 

                                        2º bimestre - 2021    

ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Língua Portuguesa Série: 3ª A e B 

Professor: Márcia F. Cabral Semana: 24 a 28/05 

Tema da aula: Modernismo Equivalente: 06 (seis) 
Habilidade:  (EM13LP48) Identificar assimilações, rupturas e permanências no processo de 

constituição da literatura brasileira e ao longo de sua trajetória, por meio da 
leitura e análise de obras fundamentais do cânone ocidental, em especial da 
literatura portuguesa, para perceber a historicidade de matrizes e 
procedimentos estéticos. 

Material de apoio: Caderno São Paulo Faz Escola – Volume 1;  
https://digital.bbm.usp.br/bitstream/bbm/7064/1/45000033273.pdf.  

Conteúdo:  Modernismo 

Atividade contextualizada: Na aula no app Meet de 20/05, estudamos sobre Vanguardas Europeias que 
tiveram forte influência no Modernismo Brasileiro. A próxima aula, com 
auxílio de PPT, iniciaremos o estudo sobre a Escola Literária Modernismo, que 
surgiu com uma série de movimentos culturais que tinham por objetivo 
romper com o tradicionalismo de escolas literárias anteriores.    

Forma de entrega: As questões selecionadas abaixo deverão ser entregues por e-mail 
favretto@professor.educacao.sp.gov.br  
Obs.: Não é necessário copiar as perguntas.  Responda-as com letra legível 
em uma folha com seu nome, série e data deste Roteiro. Após, tire uma foto 
e as encaminhe para o meu e-mail. 

Data de entrega: Até 04 de junho/2021 

 

QUESTÕES: 

1 - (ENEM) O uso do pronome átono no início das frases é destacado por um poeta e por um gramático nos textos 

abaixo. 

Pronominais 
Dê-me um cigarro 
Diz a gramática 
Do professor e do aluno 
E do mulato sabido 
Mas o bom negro e o bom branco 
Da Nação Brasileira 
Dizem todos os dias 
Deixa disso camarada 
Me dá um cigarro. 
(ANDRADE, Oswald de. Seleção de textos. São Paulo: Nova Cultural, 1988.) 

“Iniciar a frase com pronome átono só é lícito na conversação familiar, despreocupada, ou na língua escrita quando 
se deseja reproduzir a fala dos personagens (...)”. 
(CEGALLA. Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. São Paulo: Nacional, 1980.) 
 

https://digital.bbm.usp.br/bitstream/bbm/7064/1/45000033273.pdf
mailto:favretto@professor.educacao.sp.gov.br


 
 
Comparando a explicação dada pelos autores sobre essa regra, pode-se afirmar que ambos: 
a) Condenam essa regra gramatical. 
b) Acreditam que apenas os esclarecidos sabem essa regra. 
c) Criticam a presença de regras na gramática. 
d) Afirmam que não há regras para uso de pronomes. 
e) Relativizam essa regra gramatical. 
 
 
2 - (UFPI-PI) A alternativa em que todas as características correspondem ao Modernismo é:  
a) concepção lúdica da arte, rigor formal.  
b) moralismo, idealização da mulher.  
c) verso livre, experimentalismo.  
d) jogo antitético, culto da natureza  
e) senso do mistério, liberdade formal. 
 
3 - (PUC-RJ) O movimento artístico-literário que mobilizou parcela significativa da intelectualidade brasileira durante 

a década de 20 e procurou romper com os padrões europeus da criação tinha como proposta:  

I. a tentativa de buscar um conteúdo mais popular para a problemática presente nas diferentes formas de 
manifestação artística.  
II. a tentativa de recuperação das idealizações românticas ligadas à temática do índio brasileiro.  
III. a valorização do passado colonial, ressaltada a influência portuguesa sobre a nossa sintaxe.  
IV. a tentativa de constituição, no campo das artes, da problemática da nacionalidade, ressaltadas as peculiaridades 
do povo brasileiro.  
V. a desvalorização da problemática regionalista, contida nas lendas e mitos brasileiros.  
 
Assinale:  
a) se somente as afirmativas I e IV estiverem corretas.  
b) se somente as afirmativas I e V estiverem corretas.  
c) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.  
d) se somente as afirmativas III e IV estiverem corretas.  
e) se somente as afirmativas II e V estiverem corretas. 
 
4 - (Enem PPL 2018)
 

 

O modernismo brasileiro teve forte influência das 
vanguardas europeias.  A partir da Semana de Arte 
Moderna, esses conceitos passaram a fazer parte da 
arte brasileira definitivamente. 

 
 
 
Tomando como referência o quadro O mamoeiro, 
identifica-se que, nas artes plásticas, a: 

 
a) forma estética ganha linhas retas e valoriza o 

cotidiano 
b) imagem privilegia uma ação moderna e 

industrializada. 
c) imagem passa a valer mais que as formas 

vanguardistas. 

d) natureza passa a ser admirada como um 
espaço utópico. 

e) forma apresenta contornos e detalhes 
humanos. 

 

                                       



 

                                  E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                                       2º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Arte Série: 3º A, B e C 

Professor  Luzia  Semana: 24 a 28 de maio 
Tema da aula Discutindo e apresentando proposta 

projeto de Dança e tecnologia 
Equivalente:  02 aulas 

 

Habilidade: Registrar, produzir e divulgar um processo de criação em dança que use tecnologia e ambientes digitais. 

Investigar novas possibilidades como videodança e performance em dança. 

Conteúdo: Dança e o uso de tecnologia eletrônica e digital- Elementos de um projeto artístico. 

Atividade 1: Retomando a proposta da semana de 17 a 21 de maio, onde discutimos o conceito de Manifestação 

artística- Projeto de dança com uso de tecnologia, nesta aula no Meet individualmente ou em grupos os alunos 

apresentarão a proposta registrada do projeto de dança que executarão, divulgando o tema e a modalidade de 

dança que vão desenvolver o projeto, e como está dividida a equipe executora do projeto. 

Atividade 2: Roda de conversa para os alunos apresentarem a metodologia do projeto apoiados pelas pesquisas 
já realizadas. 
 
Material de apoio SP faz escola caderno do aluno página 188 e 189.  
Para Apreciação – projetos de 2020 
 
https://padlet.com/atelieluziart/3b30p971s4evo7al 
 

 
 

Instrumento para verificação da aprendizagem: Participação ativa na roda de conversa no MEET e no final do 

bimestre apresentar o vídeo resultado do projeto. atelieluziart@gmail.com. 

Data da entrega: 28/06/2021. 

 

 

Bom Trabalho! 

 

 

 

 

 

https://padlet.com/atelieluziart/3b30p971s4evo7al
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                                          E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        2º bimestre - 2021 

    

ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Educação Física Série: 3°A, B e C 

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

Tema da aula: Hip Hop Equivalente: 2 aulas 

Habilidades:  1-Apreciar e analisar movimentos característicos do movimento hip hop. 2-
Caracterizar o movimento hip hop como expressão sociocultural. 

Material de apoio: Para a reflexão dessa retomada, utilizaremos o site 
https://www.recantodasletras.com.br/artigos/2071679> a e o conteúdo do 
caderno SP faz escola página 254. 

Conteúdo:  Hip Hop como expressão sociocultural das periferias 
O Hip Hop, tem sua representatividade na cultura dos jovens da periferia do 
Brasil. Relacionado aos 4 elementos percebemos que em algumas periferias 
os 4 não atuam da mesma forma, algumas comunidades o Grafite tem mais 
destaque que os outros 3 elementos, na maioria delas o Rap predomina como 
força representatividade e voz para os jovens, para entendermos melhor isso, 
analisaremos na aula o site abaixo sugerido no caderno do aluno para reflexão 
e debate.  
https://www.recantodasletras.com.br/artigos/2071679> a 

Atividade contextualizada: De acordo com o tema do conteúdo acima, descreva em poucas palavras sua 
opinião sobre o Rap como expressão sociocultural para o jovem da periferia.   

 A atividade deverá ser realizada no caderno de Educação Física, manuscrita 
a caneta, com letra legível, fotografada e enviada para o e-mail 
edfisicaterceirosanos@gmail.com ou reescreva a atividade no e-mail e 
envie. 

Data de entrega: 31 de maio – segunda feira  

 

 

 

Bom Trabalho! 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.recantodasletras.com.br/artigos/2071679
https://www.recantodasletras.com.br/artigos/2071679
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                                                 E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

2º bimestre - 2021 

ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Língua Inglesa Série: 3ª A, B e C 

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

Habilidades:  Ler, compreender, analisar e interpretar: relatos de experiência, páginas da internet, 
boletins informativos, piadas, adivinhas, verbetes de dicionário e diálogos, inferindo 
seus traços característicos, bem como suas finalidades e usos sociais. 

 Material de apoio:  https://spfazescola.org/caderno-do-aluno-linguagens-3-ano-medio-volume-1/   
Texto e figuras que apresentam também este mesmo vocabulário “Desastre 
Naturais” nas páginas 234 e 235 (já estudados no CMSP). 

Conteúdo:  Estudo de vocabulário 

Atividade contextualizada: Estamos fazendo a retomada das habilidades estudadas no caderno do aluno 1º 
Bimestre. Esse tema foi estudado também com o professor durante a aula do CMSP, 
desastre naturais. A atividade proposta abaixo amplia e exercita os tipos de 
desastres, com exercício de associar, completar e encontrar a palavra correta. 
Faça a leitura dos exercícios e siga o comando, se necessário consulte um 
dicionário. Não é necessário copiar os exercícios, coloque somente as respostas. 

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-3-ano-medio-volume-1/
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