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                                        2º bimestre - 2021 

    

ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Língua Portuguesa Série: 3ª C 

Professor: Elizângela Maria Semana: 07 até 11/06/2021 
Tema da aula: Papel social do autor. Equivalente: 6 aulas  

Habilidade:  (EM13LP01) Relacionar o texto, tanto na produção como na leitura/escuta, 
com as suas condições de produção e seu contexto sócio-histórico de 
circulação (leitor/audiência previstos, objetivos, pontos de vista e 
perspectivas, papel social do autor, época, gênero do discurso etc.), de forma 
a ampliar as possibilidades de construção de sentidos e de análise crítica e 
produzir textos adequados a diferentes situações. 

Material de apoio: Caderno do aluno - SP FAZ ESCOLA 3ª série Ensino médio - Língua Portuguesa 
– 1º semestre 

Conteúdo:  Memes e Paródias; 
Relatos de experiencia, páginas de internet, boletins informativos. 

Atividade contextualizada: Queridos alunos, o que é ser Moderno? De certa forma, ser moderno virou 
retornar ao básico, ao natural, à sua própria essência, livre das exigências e 
das expectativas de uma sociedade com valores cada vez mais questionáveis. 
Em seguida, façam a leitura com atenção do poema “ODE ao Burguês” - Mário 
de Andrade, respondam às questões 1 a 3 da página 211, do material de 
apoio.  Nas páginas 214 à 216, vocês deverão responder às questões 5 à 7.  
Na aula no Meet, realizaremos a correção destas atividades.  
 

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

Data de entrega:  14 de junho 2021. 

 

 

Bom Trabalho! 
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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: 3ª A, B, C  

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

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 por e-mail preferencialmente 
atelieluziart@gmail.com ou WhatsApp 

Data de entrega: 25/06/2021 

 

Bom Trabalho! 
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2º bimestre - 2021 

ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

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

Professor: Flávia Cristina Nerone Semana: 07 a 11 de junho 
Tema da aula: Global Warming Equivalente: 2 aulas 

Habilidades:  Ler, compreender, analisar e interpretar: anúncios, boletins informativos, guias de 
orientação, 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-3-ano-medio-volume-1 - 
páginas 236 e 237 assuntos semelhante ao texto estudado abaixo. 
 

Conteúdo:  Estratégias de Leitura 

Atividade contextualizada: Estamos fazendo retomada das habilidades estudadas no caderno do aluno 1º 
Bimestre. 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 rever o uso de respostas completas e fixar 
o uso dos verbos em diferentes tempos verbais estudado nos roteiros anteriores e 
nas aulas do Meet com explicação do professor. 
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 

Data de entrega: 18/06/2021 

 

 

Bom Trabalho! 
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ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

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

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

Tema da aula: ETAPA II – SAÚDE 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 258 e 259. 

Conteúdo:  Análise postural de atividades diárias. 
O mundo do trabalho está presente na vida de todos os estudantes, agora a 
ideia é identificar movimentos repetitivos e as posturas inadequadas em 
algumas atividades diárias e também na escola, posturas adequadas, 
inadequadas e vícios posturais. Como esses problemas podem acarretar a 
curto ou longo prazo lesões articulares. 
Para iniciarmos o tema, faremos uma reflexão sobre o tema “Lazer e 
trabalho” proposto na aula anterior, analisando os tipos de Ginástica Laboral. 

Atividade contextualizada: De acordo com a reflexão do conteúdo, em sua opinião, descreva em poucas 
palavras uma forma de mudar a postura no uso do aparelho celular. 

 A atividade deverá ser realizada no caderno de Educação Física, manuscrita 
a caneta, com letra legível, fotografada e enviada através do e-mail ou 
edfisicaterceirosanos@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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