
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS                                    L12 

2º bimestre - 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Língua Portuguesa Série: 3ª série C 

Professor Elizângela Maria Semana: 24 até 28 de maio de 2021 
Tema da aula Modernismo Equivalente:  6 aulas  

 

Habilidade: Analisar obras significativas das literaturas brasileiras e de outros países e povos, em especial a 
portuguesa, a indígena, a africana e a latino-americana, com base em ferramentas da crítica literária 
(estrutura da composição, estilo, aspectos discursivos) ou outros critérios relacionados a diferentes 
matrizes culturais, considerando o contexto de produção (visões de mundo, diálogos com outros textos, 
inserções em movimentos estéticos e culturais etc) e o modo como dialogam com o presente. 
 
Conteúdo: Modernismo e o Modernismo no Brasil. 
 
Atividade a ser realizada: Queridos alunos, agora na nossa aula vamos ver um pouco sobre “O 
MODERNISMO E O MOVIMENTO MODERNISTA” que teve início no século XX e apresentou uma proposta 
inovadora nas formas de manifestações artísticas. O Modernismo surgiu com uma série 
de movimentos culturais que tinham por objetivo romper com o tradicionalismo de escolas literárias 
anteriores. E para começar vocês realizarão a leitura do poema: “Lundu do escritor difícil” do autor Mário 
de Andrade, que está na página 204 no caderno do aluno “SP FAZ ESCOLA” 3ª série Ensino médio - Língua 
Portuguesa – 1º semestre, e depois responderão as questões da página 206 (exercício 2 – A até F).  
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: 31/05/2021. 

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: 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
mailto:atelieluziart@gmail.com


 

                                      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
mailto:edfisica
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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 retomada das habilidades estudadas no caderno do aluno 
1ºBimestre. Este tema foi estudado também com o professor durante a aula do 
CMSP, desastre naturais a atividade proposta abaixo amplia e exercita os tipos de 
desastre, 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 pode só colocar 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/


 


