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                                        2º bimestre - 2021 

    

ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Língua Portuguesa Série: 2º A, B e C 

Professor: Elizângela Maria Semana: 31/05 até 04/06 

Tema da aula: As 3 Gerações do Romantismo Equivalente: 5 aulas 

Habilidade:  Contextualizar histórica e socialmente o texto literário produzido no século 
XIX. 

Material de apoio: Caderno do aluno - SP FAZ ESCOLA 2ª série Ensino médio - Língua 
Portuguesa – 1º semestre 

Conteúdo:  Valores e atitudes culturais no texto literário. 

Atividade contextualizada: Queridos alunos, nesta aula vamos relembrar a produção literária da 1ª e 2ª 
gerações românticas, do século XIX, que destacou a mulher como figura 
idealizada e identificar nos trechos retirados das obras Senhora e Iracema, 
características que comprovem essa afirmação. Para isso usaremos como 
material de apoio a ATIVIDADE 7, na página 210, os textos para a leitura e na 
página 212 vocês responderão as questões 2 até 5. Na aula do Meet tirarei as 
dúvidas e realizaremos a correção das questões. 

Forma de entrega: Entrega por e-mail (foto com nome, série e data do roteiro) 
mariaanjos4@hotmail.com    

Data de entrega:  07 de junho de 2021 

 

 

Boa Atividade! 
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                                        2º bimestre - 2021 

    

ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: ARTES Série: 2ª A, B, C  

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

Tema da aula: 
Artes Visuais/Poéticas pessoais e ou de 
processos colaborativos 

Equivalente: 2 aulas 

Habilidades:  1-Investigar as potencialidades das relações entre as linguagens artísticas 
e forma -conteúdo; 2 - Produzir poéticas pessoais, coletivas e ou 
colaborativas por meio de percursos de experimentação 

Material de apoio: SP faz Escola - páginas 187 e 188 
https://www.youtube.com/watch?v=CMy47xBgRhA  - Vik Muniz  
 

Conteúdo:  A potencialidade e a singularidade poética nas linguagens artísticas. 

Atividade contextualizada: 
Na aula anterior já começamos a investigação de poéticas pessoais e de 
processos colaborativos nas fotografias de Vik Muniz, Sebastião Salgado e 
Cristiano Mascaro. Essa semana vocês irão produzir um diagrama artístico, 
baseado na proposta do caderno do aluno página 187, primeiro façam uma 
lista das coisas que vocês mais gostam de fazer no cotidiano de vocês. 
Exemplos: as músicas que vocês ouvem, os lugares que mais gostam de ir, os 
objetos que mais usam, um hobby, as fotografias mais significativas etc. Se 
apropriem dessa lista e criem um diagrama artístico, com frases, palavras, 
desenhos, imagens, colagens, enfim usem a criatividade e materiais diversos 
para a criação do seu diagrama. Na aula no Meet explicarei como fazer 
citando exemplos. 

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! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CMy47xBgRhA
mailto:atelieluziart@gmail.com
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ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Educação Física Série: 2°A, B e C 

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

Tema da aula: Jogos de rebater Equivalente: 2 aulas 

Habilidades:  1-Identificar alguns princípios técnicos e táticos na prática da modalidade 
individual trabalhada no bimestre. 
2-Reconhecer semelhanças entre as técnicas e táticas utilizadas na 
modalidade individual trabalhada no bimestre e em outras modalidades 
esportivas e possibilidades do Se-Movimentar. 

Material de apoio: Para o estudo do tema utilizaremos o conteúdo do Caderno SP faz escola, 
páginas 248, 249 e 250. 

Conteúdo:  Jogos de rede: Futevôlei, Tênis e o Tênis de mesa 
Como o próprio nome já diz, os jogos e esportes de rebater compreendem 

uma gama de atividades nas quais os praticantes têm como objetivo bater e 

rebater algum objeto (bola, peteca, dentre outros), utilizando de objetos 

como raquetes, pés ou mãos. Além dos benefícios comuns que uma atividade 

física proporciona aos seus praticantes, os esportes de rebater auxiliam no 

desenvolvimento da coordenação óculo manual, que é a capacidade de 

simultaneamente usar os olhos e as mãos. 

Nesta aula, analisaremos alguns desses benefícios ao conhecer um 

pouquinho mais sobre os esportes citados no título deste conteúdo. 

Atividade contextualizada: De acordo com o conteúdo do tema proposto, indique qual a sua modalidade 
preferida entre as três citadas e justifique em poucas palavras. 

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 
edfisicasegundosanos@gmail.com ou reescreva a atividade no e-mail e 
envie. 

Data de entrega: 07 de junho – segunda feira  

 

 

Bom Trabalho! 

 

 

mailto:edfisic
mailto:edfisicasegundosanos@gmail.com
mailto:edfisicasegundosanos@gmail.com
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2º bimestre - 2021    

ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

 

Disciplina: Língua Inglesa Série: 2ª A,B e C 

Professor: Flávia Cristina Nerone Semana: 31/05 a 04/06 
Tema da aula: Bart's Routine Equivalente: 2 aulas 

Habilidades:  Identificar as situações de uso de diferentes tempos verbais. 

Material de apoio: https://spfazescola.org/caderno-do-aluno-linguagens-2-ano-medio-volume-
1/- página 234. 
https://mundoeducacao.uol.com.br/ingles/adverbs-of-frequency.htm  
https://www.youtube.com/watch?v=hMQszQc-E74 
 

Conteúdo:  Advérbios de Frequência. 

Atividade contextualizada: Dando continuidade à retomada do uso do presente simples estudado no 1º 
bimestre, faremos a leitura e interpretação de texto com exercícios que 
utilizam os verbos no Simple Present com os advérbios de frequência. 
Leia o texto abaixo e respondas as questões em seu caderno. Se necessário 
utilize um dicionário. 

Forma de entrega: Enviar a foto dos exercícios para o e-mail: inglesalfredo123@gmail.com 

contendo o nome completo, série e data do roteiro. 

Data de entrega: 07/06/2021 

 

I – Read the text and write in your notebook all the frequency adverbs and time expressions as you can find. 

 

 

https://mundoeducacao.uol.com.br/ingles/adverbs-of-frequency.htm


 

 


