
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS                              L18 

                                        3º bimestre - 2021 

ROTEIRO 1 

ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Língua Portuguesa Série: 1ºs A, B, C e D 

Professor: Eliana Vilalva Semana: 16 a 20 de agosto 

Tema da aula: Tecnologia e a era da Comunicação Equivalente: 5 aulas 

Habilidades:  (EM13LP40) Analisar o fenômeno da pós-verdade – discutindo as condições e os 
mecanismos de disseminação de fake news e também exemplos, causas e 
consequências desse fenômeno e da prevalência de crenças e opiniões sobre fatos, 
de forma a adotar atitude crítica em relação ao fenômeno e desenvolver uma 
postura flexível, que permita rever crenças e opiniões, quando fatos apurados as 
contradisserem. 

Material de apoio: Apostila Currículo em Ação v.3 – Pag. 29 a 33 e PPT publicada nos grupos de 
classe após as aulas 

Conteúdo:  Contexto de produção, circulação e recepção de textos do campo jornalístico-
midiático. 

Atividade 
contextualizada: 

Nesta semana iniciaremos o trabalho com tecnologia partindo da pergunta: 
“Como utilizar as tecnologias ética e conscientemente?”. Pensaremos no  
conceito de tecnologia, partindo do primitivo para o contemporâneo.  
Analisaremos diversos textos não verbais (contidos na apostila e também 
retirados da internet), além de texto extraído do Currículo em Ação e de outro 
mencionado na apostila. Portanto, nosso trabalho iniciará com as leituras e 
atividades propostas na apostila a partir da página 29 até a 33. As atividades 
propostas serão respondidas no decorrer da aula por todos os alunos e devem 
ser registadas no caderno. 

Forma de entrega: O aluno fotografará as atividades respondidas no caderno (apenas respostas, 
com número da página e atividade respondida) e enviará para o e-mail: 
elianarocknroll@yahoo.com 
Não serão consideradas entregues atividades cujas fotos estejam mal focadas ou 
que estejam ilegíveis.  

Data de entrega: 23/08 

 

 

Bom Trabalho! 
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                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        2º bimestre - 2021    

ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: ARTES Série: 1ºs A, B, C e D 

Professor: Maria Luzia Semana: Semana: 16 a 20/08 

Tema da aula:  Equivalente: 2 aulas 

Habilidades:  EM13LGG704 – Apropriar-se criticamente de processos de pesquisa e busca 
de informação, por meio de ferramentas e dos novos formatos de produção 
e distribuição do conhecimento na cultura de rede. 

Material de apoio: Currículo em ação - Vol.2 - páginas 7 e 8 

Conteúdo:  História da arte- Identidade visual 

Atividade contextualizada: 
Situação-problema: Como foram e como são representados na História da Arte e na 
atualidade os Cabelos (tipos e estilos), adereços (chapéu, joia, sapato, peruca, 
bengala, entre outros), figurinos e maquiagem na identidade visual das sociedades, 
dentro das pinturas, esculturas, gravuras, poesias, desenhos, músicas entre outras. 
MOMENTO 2 – DESAFIO EM CASA: PESQUISA E BUSCA DE INFORMAÇÃO – HISTÓRIA 
DA ARTE – IDENTIDADE VISUAL –CABELO, ADEREÇOS, FIGURINOS E MAQUIAGEM. 

Números de 1 a 10 pesquisar Cabelos (tipos e estilos) nas pinturas um modelo de 
cada época (antiga, moderna e contemporânea) para compartilhar na aula. 

Números de 11 a 21 pesquisar adereços nas esculturas um modelo de cada época 
(antiga, moderna e contemporânea) para compartilhar na aula. 

Números de 22 a 33 pesquisar figurinos nos desenhos um modelo de cada época 
(antiga, moderna e contemporânea) para compartilhar na aula. 

Números de 34 a 44 pesquisar maquiagem nas pinturas ou propagandas, uma 
imagem de cada época (antiga, moderna e contemporânea) para compartilhar na 
aula. 

Na aula faremos a leitura da página 7 do currículo em ação 2 e iremos compartilhar 
as pesquisas.  Não esqueçam de organizar as imagens numa ferramenta digital ou 
colar numa sequência da linha do tempo para compartilhar, no final da apresentação 
da pesquisa anotar as referências dos sites de pesquisas.   

Atenção para os números na chamada e pesquisar apenas o que está na sua 

numeração.  

Forma de entrega:  Somente para os alunos que estão no remoto (não presencial) 
atelieluziart@gmail.com ou WhatsApp 997916728 

Data de entrega: 23/08/2021 

 

Bom Trabalho! 
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                       E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                              3º bimestre - 2021   

             ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Educação Física Série: 1°A, B, C e D 

Professor: José Gilvan Junior Semana: 16 a 20 de agosto 

Tema da aula: MOMENTO 1 A EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA Equivalente: 2 aulas 

Habilidades:  Explorar tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC), 
compreendendo seus princípios e funcionalidades, e utilizá-las de modo 
ético. 

Material de apoio: O conteúdo do tema pode ser encontrado no Caderno Currículo em ação Vol 
3 Páginas 100, 101 e 102. 

Conteúdo:  Etapa 1 – O Jovem e a Tecnologia. 
Leitura dos textos - “Jovens e influências digitais”, que enfatiza a relação da 
geração dos jovens de hoje e a tecnologia e - “Conexão entre passado e 
presente e o uso da Tecnologia”, onde se sobressaem no universo 
contemporâneo as tecnologias. 
 

Atividade contextualizada: Será feita a análise de cada texto para reflexão e debate e assim responderem 
as 3 questões abaixo: 
• Quais as influências da tecnologia na vida dos jovens?  
• Como as tecnologias podem influenciar no hábito de vida das pessoas?  
• Quais os impactos sofridos pela sociedade em decorrência do avanço 
tecnológico? 

Forma de entrega: A atividade deverá ser realizada no caderno de Educação Física, manuscrita 
a caneta, com letra legível e entregue ao professor na aula seguinte. Aos 
alunos em aula remota, fotografar e enviar através do e-mail 
edfisicaprimeirosanos@gmail.com ou reescrever a atividade no mesmo e-
mail e enviar. 

Data de entrega via e-
mail: 

Até 20 de agosto 

 

 

Bom Trabalho! 
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E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

3º bimestre - 2021 

    

                               ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Língua Inglesa Série: 1ª A, B, C e D 

Professor: Flávia Cristina Nerone Semana: 16 a 20/08 

Tema da aula: Tecnologia Equivalente: 2 aulas 

Habilidades:  Explorar tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC), compreendendo 
seus princípios e funcionalidades, e utilizá-las de modo ético, criativo. 

Material de apoio: Currículo em Ação 1 – volume 3 – Situação de Aprendizagem 1. 
https://www.englishexperts.com.br/forum/vocabulario-sobre-internet-e-
tecnologia-em-ingles-t67034.html 

Conteúdo:  Estudo de vocabulário. 

Atividade contextualizada: Nesta aula iremos conversar sobre o uso da tecnologia, apontando o que 
você já sabe e o que você não sabe sobre o seu uso e de que maneira a 
usamos em nosso dia a dia, para que serve.  
Aprenderemos sobre o vocabulário referente a este tema. 
As atividades propostas nesta aula estão no Currículo em Ação volume 3 – 
Situação de Aprendizagem 1 – páginas 77 e 78 que serão realizadas durante 
a aula. 
 

Forma de entrega: Enviar as atividades somente os alunos que estão online. 
A foto da atividade realizada para o e-mail: inglesalfredo123@gmail.com, 
contendo o nome completo, série e a data do roteiro. 
Alunos no presencial fazer as atividades no caderno. 

Data de entrega: 20/08/2021 
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