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                                        2º bimestre - 2021 

    

ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

ROTEIRO 14 

Disciplina: Língua Portuguesa Série: 1ºs A, B, C e D 

Professor: Eliana Vilalva Semana: 07 a 11/06 

Tema da aula: Cabelos ontem e hoje Equivalente: 5 aulas 

Habilidades:  Apropriar-se criticamente de processos de pesquisa e busca de informação, por 
meio de ferramentas e dos novos formatos de produção e distribuição 
do conhecimento na cultura de rede. 

Material de apoio: Currículo em Ação – Volume 2 
https://dicionario.priberam.org 

Conteúdo:  Lexicografia, análise do discurso E CONTEXTUALIZAÇÃO. 

Atividade contextualizada: Você deverá ler os textos 1 e 2 (pags 31 a 33), respectivamente, “O penteado” 
e “Cabelos e dor” ANTES de responder às questões que seguem: 
1) O texto 1 foi escrito em 1899 e, por conta disso a linguagem é muito 
diferente da que usamos na atualidade. Leia o texto, grife as palavras que 
você não conhece e busque seu significado em dicionários físicos ou online. 
Indico o PRIBERAM para consultas on 
Sugestão de pesquisa: chita, enfático, enxovalhar, derrear, espaldar, 
atordoado, abrochar, ímpeto, cálidas, mofar. Você pode acrescentar outras 
palavras à sua pesquisa. 
2) O texto traz algumas referencias à mitologia, como Aurora, ninfa, Tétis. 
Pesquise e transcreva o que cada um representa. 
3) Você sabe que significado tem o cabelo em diversas culturas? (Na religião, 
na mitologia, nas obras de arte?) Reflita sobre isso e dê sua opinião. 
4) Você conhece a história da Medusa, da mitologia e de Sansão, bíblica? Faça 
uma breve pesquisa sobre esses dois personagens e escreva o que sabe ou 
descobriu com suas pesquisas. Use as suas palavras. 
5)  Os cabelos são, definitivamente, um elemento importante na descrição de 
personagens das histórias que já leu e também na vida real. E na própria 
caracterização de alguns deles.  Vc lembra de algumas descrições de cabelos 
que te impressionaram? Pense em tudo: tamanho, cor, volume. Fale disso 
aqui. 
6) Quando vc pensa em CABELOS, existem alguns estereótipos que se aplicam 
aos cabelos, atualmente? Como “homens usam cabelos curtos, mulheres, 
longos”. Ou, “cabelos de determinada forma são mais bonitos que de outras 
formas?” Escreva aqui o que você pensa sobre o tema. 
MOMENTO 2 – VISÕES DE MUNDO NOS TEXTOS: Agora que vc já pensou 
bastante sobre o assunto CABELO, vamos voltar para o nosso livro e 
responder às questões da página 33 citadas aqui: 2, 4, 6 A e B e 7. 
7) Você já presenciou ou viveu o cabelo como motivo de bullying na sua vida? 
Relate o fato, como personagem principal ou apenas como observador.  

https://dicionario.priberam.org/


8) No nosso percurso, já é a segunda vez que encontramos com o mesmo 
autor: MACHADO DE ASSIS. Já pensou o porquê? Ele foi um escritor muito 
importante na nossa Literatura, tanto que muitas de suas obras foram vistas 
e revistas em outras formas de manifestações artísticas. Pesquise as obras do 
autor que foram repaginadas e liste-as aqui. Vale tudo: cinema, Literatura, 
TV. Pesquisa aí!   
 

Forma de entrega: Responda ao formulário Google através do link abaixo, ou faça na escola e 
entregue de forma presencial a partir do roteiro disponibilizado. NÃO 
ESQUEÇA DE COLOCAR NOME, NÚMERO, SÉRIE, NÚMERO DO ROTEIRO OU 
DATA E O NOME DO PROFESOR  
Google form:  
https://forms.gle/MrVXPgMfAVjSo9y46 
 

Data de entrega: 14/06 
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                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        2º bimestre - 2021    

ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

PDCA: Devido ao feriado do dia 03/06 que não teve aula, vamos estudar e 

fazer o mesmo roteiro da semana de 31 /05 a 04/06/2021.   

Disciplina: ARTES Série: 1ºs A, B, C e D 

Professor: Maria Luzia Semana: Semana: 7 a 11/06 

Tema da aula: Dança- Do Lundu ao Funk Equivalente: 2 aulas 

Habilidades:  EM 13LGG502- Analisar criticamente preconceitos, estereótipos e relações de 
poder presentes nas práticas corporais, adotando posicionamento contrário 
a qualquer manifestação de injustiça e desrespeito a direitos humanos e 
valores democráticos. 

Material de apoio: Currículo em ação primeiro bimestre - páginas 30 e 31 

Conteúdo:  Preconceitos, estereótipos e relações de poder presentes nas práticas 
corporais. 

Atividade contextualizada: 
Estudantes durante o primeiro bimestre estudamos algumas situações de 
aprendizagens passando pelas linguagens artísticas, não concluímos o 
caderno do aluno do primeiro bimestre. Estamos revisando os conteúdos 
essenciais para desenvolver as habilidades propostas no currículo. Essa 
semana vamos concluir a retomada realizando as atividades da página 30 e 
31 do caderno do aluno Currículo em ação. Leia o momento 3 da página 30 
e responda os questionamentos. Volte nas páginas anteriores onde você 
vai encontrar textos e imagens que vão te relembrar os temas e as 
situações estudadas para você responder com mais propriedade. No 
momento 4 da página 31, você vai pesquisar até 3 músicas de estilos 
diferentes que tratam do corpo feminino e masculino. Siga as orientações 
do caderno do aluno. Na nossa aula na plataforma Meet vocês vão 
apresentar essa pesquisa e as palavras e frases grifadas de acordo com as 
orientações do caderno no momento 4. Essa atividade vai compor sua nota 
de bimestre juntamente com o momento 5 - Desafio da Customização, 
podendo ser apresentado até o final do segundo bimestre, dia 5 de julho. 

Forma de entrega: Fazer a atividade no caderno tirar foto e enviar por e-mail preferencialmente 
atelieluziart@gmail.com ou WhatsApp 

Data de entrega: 18/06/2021 

 

Bom Trabalho! 

 

 

 

mailto:atelieluziart@gmail.com
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ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Língua Inglesa Série: 1ª A, B,C e D 
Professor: Flávia Cristina Nerone Semana: 07 a 11 de junho 

Tema da aula: Valentine’s day Equivalente: 2 aulas 

Habilidades:  Ler, compreender, analisar e interpretar: opinião do leitor, classificados, primeira 
página, notas de correção, piadas, adivinhas e diálogos, inferindo seus traços 
característicos, bem como suas finalidades e usos sociais. 

Material de apoio: https://spfazescola.org/caderno-do-aluno-linguagens-2-ano-medio-volume-2/ - 
Situação de Aprendizagem 2. 

Conteúdo:  Estratégias de Leitura 

Atividade contextualizada: As atividades propostas abaixo estão complementando os exercícios estudados no 
caderno do aluno sobre o tema “Holidays”, feitas na aula do CMSP, que vocês 
acompanharam comigo. Agora vamos conhecer uma outra data comemorativa “O 
Dia dos Namorados”. 
Faça a leitura do texto abaixo e responda as questões sobre 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: 15/06/2021 

 

 

 

 



 

Activities. (Atividades) 

1) Romove in the text the cognates words. (Retire do texto as palavras cognatas) 

____________________________________________________________________________ 

2) Mark true (T) or false (F): (Marque verdadeiro ou falso) 

a) Valentine’s Day is the short from of Saint Valentine’s Day (     ) 

b) The name was established a King (    ) 

c) It’s celebrated on February fourth (    ) 

d) It was deleted from the Roman calendar by mistake (     ) 

e) Lovers express their love this day sending cards and offering presents and flowers (     ) 

f) Handwritten cards took the place of mass-produced greeting cards (      ) 

 

3) How is Valentine’s Day celebrated in your country? (Como o Dia dos Namorados é celebrado em seu país?) 

 

_____________________________________________________________________________ 
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                         ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Educação Física Série: 1°A, B, C e D 

Professor: José Gilvan Junior Semana: 07 a 11 de junho 

Tema da aula: A INFLUÊNCIA DOS ESPORTES E DA 
MÍDIA NA SOCIEDADE!   

Equivalente: 2 aulas 

Habilidades:  Apreciar esteticamente as mais diversas produções artísticas e culturais, 
considerando suas características locais, regionais e globais, e mobilizar seus 
conhecimentos sobre as linguagens artísticas para dar significado e 
(re)construir produções autorais individuais e coletivas, exercendo 
protagonismo de maneira crítica e criativa, com respeito à diversidade de 
saberes, identidades e culturas.  

Material de apoio: O conteúdo do tema pode ser encontrado no Caderno Currículo em ação, 
Volume ll páginas 100 e 101. 

Conteúdo:  Como as atitudes de preconceito presentes nos esportes influenciam a 
sociedade? 
Ler, argumentar e quebrar paradigmas nos esportes. Neste conteúdo faremos 
leitura dos textos para reflexão e desenvolvimento da aula: Texto 1- Corpo, 
Preconceito e Influência nos esportes! Texto 2- Vidas negras importam! Mas 
só elas? Texto 3- Mulher no esporte. Um tabu e a luta pela igualdade. Esses 
textos são de autoria de Isabela Muniz dos Santos Cáceres e estão nas páginas 
100 e 101, do caderno do aluno Currículo em ação. Para iniciarmos o tema, 
faremos uma reflexão sobre o tema “Desmistificando alguns pré-conceitos” 
proposto na aula anterior, analisando o que é preconceito e estereótipo. 

Atividade contextualizada: De acordo com a reflexão relacionadas aos textos indicados no conteúdo 
acima, descreva em poucas palavras como as discussões sobre o Corpo e 
Preconceito nos esportes contribuíram para suas ideias e 
construção de argumentos favoráveis à igualdade. 

Forma de entrega: A atividade deverá ser realizada no caderno de Educação Física, manuscrita 
a caneta, com letra legível, fotografada e enviada através do e-mail ou 
edfisicaprimeirosanos@gmail.com ou reescreva a atividade no e-mail e 
envie. 

Data de entrega: 14 de junho – segunda feira  

 

 

Bom Trabalho! 

 

 

 

 

mailto:edfisicaprimeirosanos@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


