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                                        2º bimestre - 2021 

    

ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

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

Professor: Elizângela Maria Semana: 07 até 11/06 
Tema da aula: Gênero Artigo de opinião. Equivalente: 5 aulas 

Habilidade:  EM13LP12 - Selecionar informações, dados e argumentos em fontes 
confiáveis, impressas e digitais, e utilizá-los de forma referenciada, para que 
o texto a ser produzido tenha um nível de aprofundamento adequado (para 
além do senso comum) e contemple a sustentação das posições defendidas. 

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

Conteúdo:  Artigo de opinião. 

Atividade contextualizada: Queridos alunos, relembrando a aula sobre Artigo de Opinião, que é um tipo 
de texto dissertativo-argumentativo onde o autor apresenta seu ponto de 
vista sobre determinado tema, que envolve âmbito social, político, cultural, 
científico, entre outros. Agora no seu material de apoio vocês realizarão, 
ATIVIDADE 8, na página 212, onde vocês terão dois artigos sobre o tema 
casamento. Em seguida, complete o quadro da página 213 e antes da entrega 
do artigo de opinião façam a revisão. Na nossa aula no MEET, realizaremos a 
correção da atividade.   
 

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

Data de entrega: 14 de junho de 2021. 

 

 

Boa Atividade! 
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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: 2ª A, B, C  

Professor: Maria Luzia Semana: Semana: 07 a 11/06 

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: 18/06/2021 

 

Bom Trabalho! 
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E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

2º bimestre - 2021 

ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Língua Inglesa Série: 2ªA, B e C 
Professor: Flávia Cristina Nerone Semana: 7 a 11 de junho 

Tema da aula: Environment Equivalente: 2 aulas 

Habilidades:  Ler, compreender, analisar e interpretar: roteiros, anúncios ou propagandas 
publicitárias, 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 - páginas 237 e 
238 – Tema similar ao texto estudado neste roteiro 

Conteúdo:  Estratégias de Leitura 

Atividade contextualizada: Estamos fazendo retomada das habilidades estudadas no caderno do aluno. Este 
modelo de atividade também foi feito pelo professor do CMSP onde você começa a 
ler o texto observando sua ideia central e buscando as palavras cognatas e ao 
interpretar o texto iremos ampliando o vocabulário já estudado. 
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 – 
contendo nome completo e série 

Data de entrega: 14/06/2021 

  

 

 

https://spfazescola.org/caderno-do-aluno-linguagens-2-ano-medio
mailto:inglesalfredo123@gmail.com


 

Remove in the text example the cognates words. 

_______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Complete the sentences according to the text. 

1)Recycling is the process of _______________________________. 

2)Aluminum, cardboard, glass and plastic are __________________ materials. 

 

Answer the questions: 

1)What are the 3 Rs of the environment? 

2)What is the message of this text? 

3)Point out 5 things people can do to protect the environment. 
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ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

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

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

Tema da aula: FALANDO SOBRE SAÚDE E TREINAMENTO 
FÍSICO. 

Equivalente: 2 aulas 

Habilidades:  1-Identificar os princípios que regem a elaboração de um programa de 
musculação.  
2-Identificar os diferentes tipos de hipertrofia muscular. 
3- Discriminar possíveis riscos, benefícios e recomendações quanto à prática 
da musculação na infância e adolescência. 

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

Conteúdo:  CONHECENDO SOBRE O TREINAMENTO FÍSICO 
 Mesmo que você ainda não pratique nenhuma atividade física regular, já 
deve ter ouvido sobre os benefícios promovidos pela prática de exercícios, 
atualmente considerado um importante fator para a melhoria da qualidade 
de vida. Mas, para que possamos aproveitar ao máximo tais benefícios, essa 
prática deve ser sistematizada e gradativamente modificada. Quando uma 
prática é desenvolvida em determinado período e provoca modificações no 
organismo, com o objetivo de melhorar o rendimento, ela recebe o nome de 
Treinamento. Para iniciarmos o tema, faremos uma reflexão sobre o tema 
“Jogos de rebater” proposto na aula anterior. 
 

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

Data de entrega: 14 de junho – segunda feira  

 

 

Bom Trabalho! 
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