
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS                                      L10 

2º bimestre - 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Língua Portuguesa Série: 3ª série C 
Professor Elizângela Maria Semana: 10 até 14 de maio de 2021 

Tema da aula Modernidade Equivalente:  6 aulas  

 

Habilidade: Identificar e analisar características próprias da modernidade. 

Conteúdo:  O conceito de modernidade. 

Atividade a ser realizada: Queridos alunos, vamos entender melhor o conceito de 

modernidade: será que é ser normal, ou criar algo moderno é criar coisas inovadoras que 

ainda não foram inventadas e que trará benefícios aos destinados. Na literatura os grandes 

autores romperam as normas de escritas criando estilos que foram considerados modernos. 

E para vocês se aprofundarem mais sobre o assunto, no caderno do aluno “SP FAZ ESCOLA” 

3ª série Ensino médio - Língua Portuguesa – 1º semestre, na página 197, atividade 2, vocês 

farão a leitura e depois responderão às questões 1, 2 e 3. Mas prestem atenção, não é para 

realizarem em grupo como pede e sim você responder só, certo? E na aula no Meet, 

realizaremos a correção destas atividades.  

 

Instrumento para verificação da aprendizagem: Entrega por e-mail (foto: com nome, série 

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

 

 

Data de entrega: 17/05/2021. 

Bom Trabalho! 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mariaanjos4@hotmail.com


                                   E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                          2º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Arte Série: 3º A, B e C 

Professor  Luzia  Semana: 10 a 14 de maio 

Tema da aula Dança /discutindo proposta do projeto 
“Manifestação Artística” 

Equivalente:  02 aulas 

 

Habilidade: Compreender a relação entre Arte, Ciência e Tecnologia; Compreender a integração entre as 

linguagens artísticas. 

Conteúdo: Dança e o uso de tecnologia eletrônica e digital; profissionais ligados a dança. 

Atividade 1: Sondagem 
O que você sabe sobre dança e tecnologia?  
Quais as Profissões contemporâneas que você acha que estão ligadas com a dança? 
 
Atividade 2: Leitura do texto Manifestação artística. 
 
MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA – Entende-se por manifestação artística uma ação organizada por um grupo de 
pessoas para apresentar publicamente os sentimentos e pensamentos sobre um determinado assunto. 
Porém, neste contexto, tais sentimentos serão representados por meio da linguagem específica da dança, 
envolvendo o corpo, as imagens, os sons, a tecnologia e o espaço num processo criativo no qual esses 
elementos proporcionam um diálogo. Tais elementos podem ser encontrados em muitas apresentações 
artísticas, mas nem sempre se conversam e interagem entre si. Muitas vezes, são várias equipes e/ou 
indivíduos, onde cada um cuida de uma parte, sem passar por um processo criativo coletivo, apenas 
somando-se às etapas. Em alguns vídeos, observam-se imagens e sons dialogando com os ritmos, através 
da edição, isso porque a tecnologia digital permite interações antes impossíveis. Como produção final para 
o projeto “Manifestação Artística”, pode-se pensar em:  
 
• Uma apresentação corporal, explorando movimentos livres e interagindo com a 
projeção de imagens; 
 
• Um espetáculo de dança onde sons, imagens e cenografia estão presentes através 
da tecnologia. É possível explorar seus recursos com projeções, usos de vídeos, celulares e dispositivos 
tecnológicos em geral, ao mesmo tempo em que os movimentos conversam com o som e com as imagens; 
onde as imagens não são só paisagens de fundo e os sons não só são trilhas sonoras, mas dialogam com a 
atuação dos corpos num espaço pensado para isso. 
  
Assista aos vídeos para ampliar os conhecimentos: https://www.youtube.com/watch?v=gzAUIXu7-pY 
https://www.youtube.com/watch?v=Nuru8WFYmTQ 
 
 
Atividade 3: Fazer a pesquisa das profissões e profissionais ligados a dança que está no Caderno do Aluno, 
página 185 (sugestão de sites para pesquisa na página 185) após a pesquisa escolha uma profissão 
pesquisada e apresente sua pesquisa num mapa mental. 
 

Instrumento para verificação da aprendizagem: Fazer a pesquisa da atividade 3 e fazer o mapa mental da 

pesquisa. Data da entrega: 20/05/2021 atelieluziart@gmail.com. 

https://www.youtube.com/watch?v=gzAUIXu7-pY
https://www.youtube.com/watch?v=Nuru8WFYmTQ
mailto:atelieluziart@gmail.com


                                                    E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                                      2º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

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

Professor Junior Semana:  10 a 14 de maio  

Tema da aula Ginástica Equivalente: 2 aulas 

 

Habilidades: 

Identificar como os Princípios do Treinamento se aplicam ao desenvolvimento das 

Capacidades Físicas. 

 

Conteúdo: 

Capacidades Físicas e Princípios do Treinamento Físico  

Agora, entenda todo sistema de organização da execução dos exercícios e atividade física, 

ainda mais quando trabalhamos de forma direcionada e com metas pré-estabelecidas. Para 

isso, temos os Princípios do Treinamento, (Individualidade biológica, sobrecarga crescente, 

Especificidade, Continuidade e Reversibilidade). De acordo com esses princípios, o 

desenvolvimento das Capacidades Físicas (Força, agilidade, flexibilidade, resistência e 

velocidade), em alguns exercícios físicos. 

 

Atividade a ser realizada: 

Com base em nossa aula apresentada no Meet, cite um exercício físico e explique em 
poucas palavras, qual é o Princípio do Treinamento e a Capacidade Física que atuam em 
sua execução.  A atividade deverá ser manuscrita a caneta no caderno de Educação Física 
com letra legível, fotografada e enviada através do e-mail 
edfisicaterceirosanos@gmail.com ou reescreva 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: 3ª A, B e C 

Professor Flávia Cristina Nerone Semana: 10/05 a 14/05 

Tema da aula Tempos verbais/ 

Estratégias de Leitura 

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. 

Retomada: Identificar as situações de uso de diferentes tempos verbais. 

 

Conteúdo: Usos de tempos verbais 

 

Atividade a ser realizada:  

Vamos fazer uma revisão do uso de diferentes tempos verbais e discutir sobre estratégias 

de leitura, durante a nossa aula utilizando o aplicativo Meet no dia 10/05. 

Leia com atenção todo o texto abaixo 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: 17/05/2021. 

Bom Trabalho! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:inglesalfredo123@gmail.com


 

 

Exercises  

1. Remove cognate words from the text. (Retire do texto as palavras cognatas). 

 

2. Look at the pictures. Write the correct letter (A-C) (Olhe as fotos. Escreva a letra correta 

(A-C)) 

An outdoor school   _____  A big classroom ______ 

Children in the open air _____  Pictures on the walls ______ A boat _______ 

 

3. Read the texts and answer the questions. (Leia o texto e responda as questões) 

Where is Hasan from? ______________________________________________ 

Where is Hasan’s school? ____________________________________________ 

How old is Emma? _________________________________________________ 

What’s Emma’s nationality? _________________________________________ 

Where is Marc’s school? _____________________________________________ 


