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ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Língua Portuguesa Série: 3ª A e B 

Professor: Márcia F. Cabral Semana: 31/05 a 04/06 

Tema da aula: Modernismo Equivalente: 06 (seis) 
Habilidades:  (EM13LP52) Analisar obras significativas das literaturas brasileiras e de outros 

países e povos, em especial a portuguesa, a indígena, a africana e a latino-
americana, com base em ferramentas da crítica literária (estrutura da 
composição, estilo, aspectos discursivos) ou outros critérios relacionados a 
diferentes matrizes culturais, considerando o contexto de produção (visões 
de mundo, diálogos com outros textos, inserções em movimentos estéticos e 
culturais etc.) e o modo como dialogam com o presente. 

Material de apoio: Caderno São Paulo Faz Escola;   
https://digital.bbm.usp.br/bitstream/bbm/7064/1/45000033273;  
https://www.todamateria.com.br/movimento-antropofagico/; 
https://www.dicio.com.br/lundu/;  
https://www.todamateria.com.br/movimento-antropofagico   

Conteúdo:  Escola Literária Moderna e o Modernismo no Brasil 

Atividade contextualizada: Estamos estudando o Modernismo no Brasil. Iniciamos com as Vanguardas 
Europeias, o marco inicial dessa escola literária que foi a Semana de Arte 
Moderna, principais percursores, as três fases e seus respectivos autores e as 
características pertinentes para o entendimento desse conteúdo.  
Para a próxima semana, vocês realizarão as atividades das páginas 204 e 205, 
atividade 1, com a leitura do poema “Lundu do escritor difícil” de Mário de 
Andrade. Na página 206, vocês deverão responder à questão 2, itens a, b, c, 
d, baseando-se na leitura do poema. Já na página 207, questão 3, refere-se a 
Revista de Antropofagia (texto 1), itens a, b, c.  
Percebam que nestas páginas citadas e copiados no Material de Apoio, 
existem vários sites para pesquisas que poderão te ajudar na formulação das 
respostas. 
Obs.: Nesta semana não teremos aula no app MEET, será feriado. Mesmo 
assim, faça as atividades solicitadas acima para que possamos fazer as 
correções e, em seguida, você tirar as fotos e enviá-las. 

Forma de entrega: Respondam às questões no seu caderno ou em folha separada para que 
possamos fazer a correção e/ou sanar as dúvidas na próxima aula no MEET, 
10 de junho, quinta-feira. Em seguida, tirem as fotos e as envie para o meu 
e-mail: favretto@professor.educacao.sp.gov.br  

Data de entrega: 14/06/2021 

 

 

 

https://digital.bbm.usp.br/bitstream/bbm/7064/1/45000033273
https://www.todamateria.com.br/movimento-antropofagico/
https://www.dicio.com.br/lundu/
https://www.todamateria.com.br/movimento-antropofagico
mailto:favretto@professor.educacao.sp.gov.br
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ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: ARTES Série: 3ª A, B, C  

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

Tema da aula: 
Discutindo proposta de projeto de 
dança e tecnologia 

Equivalente: 2 aulas 

Habilidades:  1- Reconhecer os elementos e características encontradas na linguagem da 
dança.2- Registrar, produzir e divulgar um processo de criação em dança que 
use a tecnologia e ambientes digitais. 

Material de apoio:  https://www.youtube.com/watch?v=Mfn5W_XmM-o – Pixel Dança 
SP faz escola página 189. 
 

Conteúdo:  Suportes e ferramentas tecnológicas para produção digital em dança 

Atividade contextualizada: 
Na aula anterior já iniciamos a discussão das propostas do projeto de dança 
e tecnologia, agora é o momento das pesquisas e o processo de execução. 
Durante esse processo façam uma ficha técnica do projeto para 
registrarem o Tema, modalidade da dança, o nome das músicas que vão 
utilizar nos ensaios e a equipe executora, a função que cada um vai exercer 
no processo de criação, produção, apresentação e divulgação. O resultado 
será um vídeo de no mínimo 1minuto e no máximo 2 minutos.   

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

Data de entrega: 25/06/2021 

 

Bom Trabalho! 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mfn5W_XmM-o
mailto:atelieluziart@gmail.com
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ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Educação Física Série: 3°A, B e C 

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

Tema da aula: Lazer e trabalho. Equivalente: 2 aulas 
Habilidades:  1-Identificar reações do próprio corpo diante das demandas ocupacionais. 2-

Reconhecer os motivos pelos quais a ginástica laboral contribui para a 
prevenção de doenças relativas ao seu trabalho. 
3-Identificar as possibilidades de atividades na ginástica laboral. 

Material de apoio: O conteúdo do tema pode ser encontrado no caderno do aluno São Paulo faz 
escola, páginas 257,258 e 259 

Conteúdo:  Ginástica Laboral 
Através deste tema analisaremos a importância da ginástica laboral enquanto 
promoção da saúde e método para uma melhor qualidade de vida.  
Você sabe o que é a “Ginástica Laboral”? Para que ela serve?  Você conhece 
alguma empresa na sua comunidade que utiliza a “Ginástica Laboral” com 
seus funcionários? 
Vamos utilizar como base para a aula, as questões norteadoras acima, para 
entendermos como funciona e o propósito deste tipo de ginástica.  

Atividade contextualizada: De acordo com o tema do conteúdo e as questões norteadoras, em sua 
opinião, descreva em poucas palavras o que mais te chamou atenção no 
aprendizado. 

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

Data de entrega: 07 de junho – segunda feira  

 

 

 

Bom Trabalho! 

 

 

 

 

mailto:edfisicaterceirosanos@gmail.com
mailto:edfisicaterceirosanos@gmail.com
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ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Língua Inglesa Série: 3ª A,B e C 

Professor: Flávia Cristina Nerone Semana: 31/05 a 04/06 

Tema da aula: A história do Tomate Equivalente: 2 aulas 

Habilidades:  Ler, compreender, analisar e interpretar: anúncios, boletins informativos, 
guias de orientação, piadas, advinhas e diálogos, inferindo seus traços 
característicos, bem como suas finalidades e usos sociais. 

Material de apoio: https://www.mundovestibular.com.br/estudos/ingles/tecnicas-de-leitura-
em-ingles/ 
 

Conteúdo:  Leitura de texto utilizando as estratégias de leitura e estudo de vocabulário. 

Atividade contextualizada: Dando continuidade a retomada do uso de diferentes tempos verbais 
estudado no 1º bimestre, faremos a leitura e interpretação de   texto 
utilizando estratégias de leitura com uso de palavras cognatas. 
Leia o texto abaixo e respondas as questões em seu caderno. Se necessário 
utilize um dicionário. 

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

Data de entrega: 07/06/2021 

 

Bom Trabalho! 

https://www.mundovestibular.com.br/estudos/ingles/tecnicas-de-leitura-em-ingles/
https://www.mundovestibular.com.br/estudos/ingles/tecnicas-de-leitura-em-ingles/


 


