
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS                             L15 

                                        2º bimestre - 2021 

                 ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

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

Professor: Eliana Vilalva Semana: 14 A 18/06 

Tema da aula: SLAM 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 v.2 
CRESPOW 
https://www.youtube.com/watch?v=N-TMmpdwJAk 
Batalha de poesias 
https://www.youtube.com/watch?v=ZLJhhUum1aE 
O que é SLAM? 
https://www.profseducacao.com.br/2019/11/12/o-que-e-slam-poesia-
educacao-e-protesto/ 
 

Conteúdo:  Variedade linguística, antecipação de sentido, sinonímia, linguagem 
expressiva, identificação de palavras-chave de um texto. 

Atividade contextualizada: Nesse roteiro teremos contato com o SLAM, gênero textual que promove 
uma “batalha de poesia”. Assistiremos a dois vídeos e, na transmissão de um 
deles, acompanharemos a leitura do texto base contido no Currículo em Ação 
v.2. A partir daí responderemos questões do livro numa roda de conversa 
durante a aula. A atividade proposta para essa semana será que os alunos 
“incorporem” um SLAMMER e produzam poesias para uma hipotética 
“batalha de poesia”. Seu SLAM deverá ser produzido a partir de um tema 
polêmico, com respeito às diferenças individuais e sem qualquer tipo de 
ofensa. 

Forma de entrega: A entrega poderá ser feita diretamente na escola (em papel identificado com 
nome, número série, MEU NOME, matéria), com letra legível, ou através do 
e-mail   elianarocknroll@yahoo.com 
 
No caso do e-mail, vc também tem duas opções de envio:  
1ª: Foto do escrito no caderno. NÃO CONSIDERAREI TEXTOS EM QUE AS 
FOTOS NÃO PERMITAM A LEITURA. Portanto, capriche na letra e na foto. Não 
faça de qualquer jeito. 
2ª: Digitação do texto diretamente na mensagem do e-mail. 
PARA RELEMBRAR: 
No ASSUNTO você coloca seu nome, número, classe e NÚMERO DO ROTEIRO 
Quem sabe depois dos textos prontos a gente não consegue fazer uma 
batalha virtual de poesia? Eu adoraria... 

Data de entrega: 21/06 

Bom Trabalho! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N-TMmpdwJAk
https://www.youtube.com/watch?v=ZLJhhUum1aE
https://www.profseducacao.com.br/2019/11/12/o-que-e-slam-poesia-educacao-e-protesto/
https://www.profseducacao.com.br/2019/11/12/o-que-e-slam-poesia-educacao-e-protesto/
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                                                     E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                                        2º bimestre - 2021    

ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

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

Professor: Maria Luzia Semana: Semana: 14 a 18/06 

Tema da aula: Processos de pesquisa e busca de 

informação 

Equivalente: 2 aulas 

Habilidades:  Habilidade: EM13LGG704 – 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 1- Vol.2 - páginas 6 e 7 

Conteúdo:  processos de pesquisa, busca de informação e cultura de rede. 

Atividade contextualizada: Estudantes, a partir desse roteiro entraremos no conteúdo do segundo 

bimestre. Primeiro momento de aprendizagem- Roteiro do Processo de 

Pesquisa das páginas 6 e 7 do caderno do aluno, é um processo de pesquisa, 

onde vocês, por vários meios, vão em busca de informação. Vocês vão ler as 

duas páginas indicadas e vão anotar quais das formas citadas vocês usam 

para buscar informação e os processos de pesquisas que mais utilizam para 

ampliar os conhecimentos. Façam seus registros no caderno e na aula no 

Meet discutiremos esses processos de pesquisas e busca de informação. 

Para saber mais: Curadoria de informação 

Curadoria de informação é um exercício contínuo cujo objetivo é identificar 

rapidamente a importância de determinado conteúdo. Em resumo, ela faz a 

distinção do que vale ou não a pena ser pesquisado, lido e absorvido. Assim, 

a curadoria de informação seleciona fontes, autores, notícias e tudo o mais 

que puder ajudar na compreensão das coisas. Esse exercício contribui para a 

formação do conhecimento sobre os fatos que ocorrem ao redor do mundo 

e no entendimento do porquê eles estão do jeito que estão. 

Forma de entrega: Fazer a atividade no caderno tirar foto e enviar por e-mail preferencialmente 

atelieluziart@gmail.com ou WhatsApp 

Data de entrega: 25/06/2021 

 

Bom Trabalho! 
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                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        2º bimestre - 2021    

                 ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

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

Professor: José Gilvan Junior Semana: 14 a 18 de junho 

Tema da aula: FUTEBOL E SOCIEDADE. COMO ESTE 
ESPORTE INFLUENCIA A CULTURA DO 
BRASILEIRO   

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 104 e 105. 

Conteúdo:  Etapa 2- A pergunta na sala de aula. Analisando o que a turma já sabe! 
Retomando o tema da aula anterior, agora chegou a hora de saber o que a 
turma já sabe sobre este assunto, bem como quais experiências carregam 
consigo. Por isso, chegou o momento de refletir sobre o tema, a partir das 
questões a seguir: 
1. Você se considera um telespectador de algum esporte? Qual?  
2. Em qual mídia você possui maior acesso aos esportes?  
3. Em sua opinião, quais esportes possuem um maior destaque na mídia?  
4. Para você, quais influências o esporte pode trazer? Você se considera 
influenciado por algum esporte? Qual?  
Para reflexão das questões faremos leitura compartilhada de dois textos: 
Texto 1- O Futebol e sua influência na sociedade. 
Texto 2- O corpo e a bola. Desconstruindo estereótipos e preconceitos 
Ambos os textos, podem ser acompanhados durante a aula através do 
Caderno do aluno, páginas 104 e 105. 

Atividade contextualizada: De acordo com a reflexão relacionada aos textos indicados no conteúdo 
acima, escolha uma das quatro questões do conteúdo, responda e justifique-
a. 

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

Data de entrega: 21 de junho – segunda feira  

 

 

Bom Trabalho! 

mailto:edfisicaprimeirosanos@gmail.com


 

E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

2º bimestre - 2021 

    

ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Língua Inglesa Série: 1ª A,B, C e D 

Professor: Flávia Cristina Nerone Semana: 14/06 a 18/06 

Tema da aula: “Celebrations and Holidays” Equivalente: 2 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. 
Essencial: Reconhecer os usos de pronomes interrogativos e de pronomes 
relativos (who, that, where, when). 
Suporte: Identificar o assunto de um texto, reconhecendo sua organização 
textual e palavras cognatas. 

Material de apoio: Currículo em Ação 1 – volume 2 – Situação de Aprendizagem 2. 

https://brasilescola.uol.com.br/ingles/holidays-and-celebrations.htm 
https://brasil.cambly.com/pronomes-interrogativos-em-ingles-como-usar/ 

Conteúdo:  Pronomes Interrogativos e Estratégias de leitura. 

Atividade contextualizada: Continuando o tema “Celebrations and Holidays”, vamos analisar o texto 
“The Day of the Dead” (Dia dos Mortos), utilizaremos as estratégias de 
leitura a partir das palavras cognatas e responder questões de interpretação 
do texto observando com atenção aos pronomes interrogativos que 
aparecem nas questões. 
Para fazer estas atividades leia o texto “The Day of the Dead” que está no 
Caderno Currículo em Ação, volume 2, página 82 e faça também os 
exercícios da página 83. (somente o questionário do 1 ao 5) 

Forma de entrega: Enviar a foto da atividade realizada para o e-mail: 
inglesalfredo123@gmail.com - contendo o nome completo, série e a data do 
roteiro. 

Data de entrega: 21/06/2021 

 

Bom Trabalho! 

 

https://brasilescola.uol.com.br/ingles/holidays-and-celebrations.htm
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