
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS                                      L11 

2º bimestre - 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Língua Portuguesa Série: 3ª série C 

Professor Elizângela Maria Semana: 17 até 21 de maio de 2021 

Tema da aula Modernidade na literatura Equivalente:  6 aulas  

 

Habilidade: Inferir significados, apoiando-se em pistas presentes no texto e na mobilização de 

conhecimentos prévios.  

Conteúdo: A literatura e a construção de modernidade e do moderno. 

Atividade a ser realizada: Queridos alunos, agora vamos nos aprofundar mais um pouco sobre a 

modernidade na Literatura, e para começar vocês lerão os 4 textos que estão no caderno do aluno “SP FAZ 

ESCOLA” 3ª série Ensino médio - Língua Portuguesa – 1º semestre, nas páginas 198 até 200. E, após a leitura, 

realizarão a atividade 1 da página 201 (A, C e D), e depois a atividade 2 (A e B).  Em seguida, para 

continuarmos, vamos ver a definição de Poema e Poesia tem o mesmo significado? 

  

E agora vocês realizarão a leitura dos textos 1 e 2, das páginas 202 e 203, para depois realizarem a questão 

1 (A até D) que se localiza nas páginas 203 e 204. 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   . 

 

 

Data de entrega: 24/05/2021. 

Boa Atividade! 

 

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: 17 a 21 de maio 

Tema da aula Discutindo e registrando proposta de 
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.  

Conteúdo: Dança e o uso de tecnologia eletrônica e digital. 

Atividade 1: Apreciação- https://www.youtube.com/watch?v=gzAUIXu7-pY 

Atividade 2: Roda de conversar para discutir qual tipo de trabalho com dança e tecnologia será utilizado na 
execução do projeto. Qual tema será abordado? De que maneira vão tratar esse assunto?  Qual tipos de 
modalidade e movimentos de dança desejam utilizar? 
 
Atividade 3: Registrar o resultado discussão, e montar equipes de trabalho para realização do projeto. 
 
 
Atividade 4: Pesquise a modalidade de dança que será utilizada no projeto e envie junto com os registros 
da proposta do seu projeto individual ou em grupo. (atividade baseada no caderno do aluno página 188 e 
189).  

 
 

Instrumento para verificação da aprendizagem: Fazer a pesquisa da atividade 4 e enviar para o e-mail 

atelieluziart@gmail.com. 

 

Data da entrega: 28/05/2021. 

 

 

Bom Trabalho! 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gzAUIXu7-pY
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:  17 a 21 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  

Após o estudo das Capacidades Físicas, faremos a retomada do conteúdo proposto no roteiro 

anterior. Para isso, analisaremos os Princípios do Treinamento, (Individualidade Biológica, 

Sobrecarga Crescente, Especificidade, Continuidade e Reversibilidade). De acordo com esses 

princípios, faremos a relação de cada um com as Capacidades Físicas e aumentar o leque de 

conhecimento sobre os tipos de treinamento para finalidades específicas.  

Atividade a ser realizada: 

Com base em nossa aula que será apresentada no Meet, explique em poucas palavras, 
como se desenvolve o Princípio da Reversibilidade.   

A atividade deverá ser manuscrita a caneta no caderno de Educação Física com letra 
legível, fotografada e enviada para o 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 terça-feira - 25 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: 17/05 a 21/05 

Tema da aula Momentos Emocionais 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. 

 

Conteúdo: Estratégias de Leituras 

 

Atividade a ser realizada:  

Vamos fazer análise de texto utilizando estratégias de leitura, estudo de vocabulário, durante a nossa aula 

utilizando o aplicativo Meet no dia 18/05. 

Leia com atenção 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: 25/05/2021. 

Bom Trabalho! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:inglesalfredo123@gmail.com


 


