
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS                              L15 

                                        2º bimestre - 2021 

    

ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Língua Portuguesa Série: 3ª C 

Professor: Elizângela Maria Semana: 14 até 18/06/2021 
Tema da aula:  Equivalente: 6 aulas  

Habilidade:  (EM13LP44) - Analisar formas contemporâneas de publicidade em contexto 
digital (advergame, anúncios em vídeos, social advertising, unboxing, 
narrativa mercadológica, entre outras), e peças de campanhas publicitárias e 
políticas (cartazes, folhetos, anúncios, propagandas em diferentes mídias, 
spots, jingles etc.), identificando valores e representações de situações, 
grupos e configurações sociais veiculadas, desconstruindo estereótipos, 
destacando estratégias de engajamento e viralização e explicando os 
mecanismos de persuasão utilizados e os efeitos de sentido provocados pelas 
escolhas feitas em termos de elementos e recursos linguístico-discursivos, 
imagéticos, sonoros, gestuais e espaciais, entre outros. 

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

Conteúdo:  Prosa Moderna / Caça-palavras literário. 

Atividade contextualizada: Queridos alunos, vamos relembrar a aula do professor Mauro (CMSP) que 
relatou sobre a obra “Macunaíma” do autor Mário de Andrade, que faz parte 
da primeira fase modernista (aula o CMSP do dia 10/06/2021). Para 
compreenderem melhor, vocês lerão às páginas 216 até 217, trecho da obra, 
responderão às questões 2 até a 5 da página 218. Para relaxarem na página 
219 tem um caça-palavras literário, assim observarão o vocabulário daquela 
época, que se encontra no seu material de apoio. Na aula (Meet), 
realizaremos a correção.  
 

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

Data de entrega:  21 de junho 2021. 

 

 

Bom Trabalho! 

 

 

 

 

mailto:mariaanjos4@hotmail.com


 

 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        2º bimestre - 2021    

               ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: ARTES Série: 3ª A, B, C  

Professor: Maria Luzia Semana: Semana: 14 a 18/06 

Tema da aula: Registro do movimento de dança/ 
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=vTQ4gm9Du-M 
http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conte
udo=262 

Conteúdo:  Elementos e características da Linguagem da Dança. 

Atividade contextualizada: 
Depois do registro da proposta do projeto, chegou o momento da execução do 
vídeo, registrar os ensaios e editar as melhores cenas e apresentar o produto. 
Baseado no sistema de labanotação de Rudolf Laban, registre um movimento 
harmonioso do seu projeto de dança. Caso você não tenha chegado nessa etapa, 
assista ao vídeo do material de apoio e escolha uma modalidade de dança e faça o 
registro de um ou mais movimentos, baseado no sistema de labanotação ou crie o 
seu próprio método de registro, (Caso o aluno não tenha acesso a internet busque 
outros meios de pesquisa, ou crie sua própria coreografia e faça o registro do 
movimento em forma de desenho). 

A Partitura do Movimento 

Labanotation é o método de notação da dança criado por Rudolf Laban (1879-

1958). Laban propõem um método de análise do movimento, que inclui a 

localização no espaço traçado por cada movimento, assim como a sua intensidade. 

A partir desta análise começa a desenvolver uma espécie de partitura de 

movimento, semelhante a uma partitura musical criando uma possibilidade de 

interpretação teórico-corporal. 

As Direções do Movimento 

Os princípios deste método consistem em: dividir o espaço em três níveis: vertical, 

horizontal e axial, a partir disto se inscrevem doze direções de movimento, que 

desenham uma esfera com pontos de tangência dentro de uma circunferência: Um 

icosaedro. 

https://www.youtube.com/watch?v=vTQ4gm9Du-M
http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=262
http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=262


 

Laban através de sua pesquisa procurou interpretar o movimento, defendendo que 

neste há linguagem e está por tanto passível de interpretação e registro. 

Na Análise de Movimento Laban é observado que Corpo, Esforço, Forma e Espaço 

se inter-relacionam e informam-se mútua e continuamente. 

Corpo: descreve estrutural e fisicamente as características do corpo humano 

quando em movimento. Qual parte está movendo, quais partes estão conectadas, 

que partes influenciam outras. Essa categoria observa a organização do corpo 

propriamente dito. 

 

Imagem retirada de: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/23/Labanotation1.JPG/

220px-Labanotation1.JPG–  

Forma de entrega: Fazer a atividade no caderno tirar foto e enviar por e-mail preferencialmente 

atelieluziart@gmail.com ou WhatsApp 

Data de entrega: Vídeo até 25/06/2021 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/23/Labanotation1.JPG/220px-Labanotation1.JPG%E2%80%93
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/23/Labanotation1.JPG/220px-Labanotation1.JPG%E2%80%93
mailto:atelieluziart@gmail.com


 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        2º bimestre - 2021 

   ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

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

Professor: José Gilvan Junior Semana: 14 a 18  de junho 

Tema da aula: PRÁTICAS CORPORAIS DE AVENTURA. Equivalente: 2 aulas 

Habilidades:  1-Identificar as características específicas dos esportes radicais (ou de outros 
esportes trabalhados no bimestre).  
2-Relacionar experiências do Se-Movimentar ao “estilo de vida” dos 
participantes de esportes radicais (ou de outros esportes trabalhados no 
bimestre). 

Material de apoio: O conteúdo do tema pode ser encontrado no caderno do aluno São Paulo faz 
escola, página 260. 

Conteúdo:   SKATE 

O skate surgiu na Califórnia, Estados Unidos, nos anos 60. Foi inventado por 

alguns surfistas, como uma brincadeira para um dia no qual não havia ondas 

no mar. Eles utilizaram rodinhas de patins. Já em 1965 foram fabricados os 

primeiros skates e realizados os primeiros campeonatos. 

MODALIDADES 

● Freestyle – manobras feitas em sequência, no chão. 

● Vertical - é praticada em pista, e pode ser subdividida em outras 
modalidades, variando sempre as condições da pista. As manobras 
podem ser aéreas ou deslizando pela borda metálica da pista. 

● Street Style (skate de rua) – na modalidade mais praticada em todo o 
mundo, os bancos, corrimões, escadas das ruas das cidades são 
utilizadas como obstáculos para o skate. 

● Mini-rampas – praticado em rampa que mistura os estilos Street e 
Vertical (paredes pouco inclinadas). 

Atividade contextualizada: De acordo com a reflexão do conteúdo, em sua opinião, como os esportistas 
radicais são vistos dentro da sociedade? Eles são respeitados? 

 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: 21 de junho – segunda feira  

 

 

 

Bom Trabalho! 

mailto:edfisicaterceirosanos@gmail.com
mailto:edfisicaterceirosanos@gmail.com
mailto:edfisicaterceirosanos@gmail.com


 

 

 

E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

2º bimestre - 2021    

                         ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Língua Inglesa Série: 3ª A, B e C. 
Professor: Flávia Cristina Nerone Semana: 14/06 a 18/06 

Tema da aula: Voluntary work Equivalente: 2 aulas 

Habilidades:  Ler, compreender, analisar e interpretar: depoimentos, livreto de apresentação de 
cursos universitários (índice, carta de boas-vindas, tabelas com cursos, resumo dos 
cursos, relatos de experiência, textos informativo-descritivos, testemunhos), piadas, 
adivinhas e diálogos, inferindo seus traços característicos, bem como suas 
finalidades e usos sociais. 

Suporte: Identificar o assunto de um texto, reconhecendo sua organização 
textual e palavras cognatas. 

Material de apoio: https://spfazescola.org/caderno-do-aluno-linguagens-3-ano-medio-volume-1 - 
página 240 -TEXT 2 “What is volunteerism?” 

https://www.segurospromo.com.br/blog/trabalho-voluntario-no-exterior/ 
(site em português para saber mais sobre o tema voluntário) 

Conteúdo:  Estratégia de leitura 

Atividade contextualizada: Complementando o tema estudado no caderno do aluno neste 2º bimestre, 
iremos ler e analisar um texto que apresenta em inglês o trabalho voluntário 
com crianças de rua. Iremos colocar em prática as estratégias de leitura já 
estudadas para ampliar o vocabulário conseguindo identificar qual é o 
trabalho voluntário apresentado. 
A atividade que você deverá fazer será ler o texto com atenção e responder 
os exercícios propostos em seu caderno. 

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

Data de entrega: 25/06/2021 

Bom Trabalho! 

 

 

 

 

 

 

 

https://spfazescola.org/caderno-do-aluno-linguagens-3-ano-medio-volume-1
https://www.segurospromo.com.br/blog/trabalho-voluntario-no-exterior/
mailto:inglesalfredo123@gmail.com


 

 

Exercises: 

Complete the sentences according to the text: 

1)Eduardo’s voluntary work consistis of ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2)Sweets and other things are____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3)As street children have no home, they____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4)In the hostels children can______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5)Street children may find work more easily if they____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Write about the benefits of doing voluntary work. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 


