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ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

ROTEIRO 13 

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

Professor: Eliana Vilalva Semana: 31/05 a 04/16 

Tema da aula: A moda e os textos Equivalente: 5 aulas 

Habilidades:  Analisar efeitos de sentido decorrentes de usos expressivos da linguagem, da 
escolha de determinadas palavras ou expressões e da ordenação, 
combinação e contraposição de palavras, dentre outros, para ampliar as 
possibilidades de construção de sentidos e de uso crítico da língua; analisar 
visões de mundo, conflitos de interesse, preconceitos e ideologias presentes 
nos discursos veiculados nas diferentes mídias, ampliando suas possibilidades 
de explicação, interpretação e intervenção crítica da/na realidade. 

Material de apoio: Livro CURRÍCULO EM AÇÃO Volume 1 

Conteúdo:  Narrativa Romântica, texto expositivo, texto não verbal: Análise do discurso, 
efeitos de sentido e contexto de produção. 

Atividade contextualizada: Nesse roteiro retornaremos à leitura dos textos literários utilizados na 
semana anterior (Miss Dollar, Senhora e Pata de gazela), e incluiremos a 
leitura dos textos da página 59. Em um 1º Momento faremos a síntese dos 
enredos (exposição da situação, personagens, tempo e espaço) dos textos 
literários e veremos as diferentes estruturas e objetivos dos textos narrativos 
e da “História do tênis”.  Em um 2º momento analisaremos a língua na 
construção de textos, quando a proposta será a solução das atividades das 
páginas 58 (Ex.3 A1, A2 e B) e 59 (Atividades A, C e D – Observe que a ordem, 
no livro, está invertida). 

Forma de entrega: As atividades serão entregues via Google Form através do link 
https://forms.gle/H9XGk5DtYK4cdiFU7 
ou serão realizados presencialmente e entregues na escola. 
 

Data de entrega: 07/06 

 

 

Bom Trabalho! 

 

 

 

https://forms.gle/H9XGk5DtYK4cdiFU7
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ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

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

Professor: José Gilvan Junior Semana: 31 de maio a 04 de 
junho 

Tema da aula: Esporte em jogo! Corpo, preconceitos e 
estereótipos. 

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, página 97. 

Conteúdo:  “Desmistificando alguns pré-conceitos” 
Preconceito: Atitude realizada com exposição de opinião sobre um fato ou 
pessoa, sem, previamente, apresentar uma análise, ou seja, criticar e julgar 
previamente.  
Estereótipo: Atitudes generalizadas que uma pessoa ou um grupo realiza em 
virtude de comportamentos ou de características das pessoas.  
Ao longo de sua escolaridade, durante a prática de algum esporte ou 
atividade física, você já vivenciou alguma situação envolvendo atitudes 
discriminatórias? Vamos refletir se esta atitude ocorreu com você, com um 
colega, ou membro da família e como você se sentiu ao presenciar? • Você já 
observou alguma “manchete” (notícia) veiculada pelas diversas mídias 
envolvendo preconceito no âmbito esportivo? Qual era a mídia? Qual 
esporte/ Envolvendo quem?  Você já presenciou algum tipo de preconceito 
relacionado ao “corpo” durante a prática de um esporte ou atividade física? 
Onde? Em qual prática? Como você agiu ou se sentiu durante esta ocasião? 

Atividade contextualizada: De acordo com a reflexão solicitada no conteúdo acima, descreva em poucas 
palavras sua opinião relacionada ao tema.  

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 e-mail e 
envie. 

Data de entrega: 07 de junho – segunda feira  

 

 

Bom Trabalho! 

mailto:edfisicaprimeirosanos@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: 31/05 a 04/06 

Tema da aula: Tom’s Day Equivalente: 2 aulas 

Habilidades:  Ler, compreender, analisar e interpretar: páginas da internet sobre 
programas de intercâmbio, depoimentos, e-mails, piadas, adivinhas, 
verbetes de dicionário e diálogos, inferindo seus traços característicos, bem 
como suas finalidades e usos sociais. 
Usar formas verbais do presente simples e do passado simples em um texto 
informativo. 

Material de apoio: Consultar no caderno o resumo do uso do Simple Presente. 
Para relembrar o uso dos Pronomes Interrogativo assista ao vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=zuYrFs_m5lw&t=82s  

Conteúdo:  Simple Present e Questions Words. 

Atividade contextualizada: Dando continuidade a retomada do uso do presente simples estudado no 1º 
bimestre, faremos a leitura e interpretação de texto com exercícios que 
utilizam os verbos auxiliares do ou does e verbos na forma afirmativa na 3ª 
pessoa do singular. 
Leia o texto abaixo e respondas as questões em seu caderno. Se necessário 
utilize um dicionário. 

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

Data de entrega: 07/06/2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zuYrFs_m5lw&t=82s
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Tom’s busy day.       Read and answer (Leia e responda) 

 

 

 

 

1.Where does Tom study? 

2.What time does his alarm clock ring? 

3.Why can´t get up? 

4.Does he have time to have a shower? 

5.What does he eat for breakfast? 

6.What time does Tom get to university? 

7.What time does he have dinner? 

8.What does Tom usually do after the dinner? 

7.Complete the questions with: Where, When, What, Who, How, Why. 

(Complte as questões com: Onde, Quando, Que, Quem,Como, Por que.) 

 

a)_________studies history? Tom 

b)_________does he go to the university? By bus 

c)_________does Tom study history? In London 

d)_________does Tom drink for breakfast? 

e)_________does he go to bed at night? At 2 or 3 o’clock 

f)_________does Tom never do his homework? Because he goes out with friends. 
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ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

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

Professor: Maria Luzia Semana: Semana: 31/05 a 
04/06 

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 e 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 aos 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 a sua 
nota de bimestre juntamente com o momento 5 - Desafio da 
Customização, podendo ser apresentado até o final do segundo bimestre, 
dia 05 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: 10/06/2021 

 

Bom Trabalho! 
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