
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        3º bimestre - 2021 

ROTEIRO 3   

ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

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

Professor: Eliana Vilalva Semana: 30/08 a 03/09 
Tema da aula: O inglês deles no nosso dia a dia. Equivalente a 5 aulas 

Habilidades:  EM13LP10 - Analisar o fenômeno da variação linguística, em seus diferentes níveis 
(variações fonético-fonológica, lexical, sintática, semântica e estilístico-pragmática) 
e em suas diferentes dimensões (regional, histórica, social, situacional, ocupacional, 
etária etc.), de forma a ampliar a compreensão sobre a natureza viva e dinâmica da 
língua e sobre o fenômeno da constituição de variedades linguísticas de prestígio e 
estigmatizadas, e a fundamentar o respeito às variedades linguísticas e o combate a 
preconceitos linguísticos. 

Material de apoio: Currículo em ação, volume 3, págs. de 36 a 48 

Conteúdo:  Uso globalizado do Inglês, variedade linguística, Romantismo e Literatura Romântica 
Inglesa. 

Atividade contextualizada: Com a globalização atual, cada vez mais encontramos o inglês em nosso dia a dia. As 
atividades dessa semana terão como foco a leitura de imagens, um texto musicado 
de Noel Rosa e um fragmento de Frankenstein. O foco é observar como o inglês tem 
sido comum em nosso cotidiano e desde quando isso tem ocorrido. Para isso 
faremos essas leituras e depois os alunos deverão realizar as atividades listadas 
abaixo:  
Pag. 39: 2, 3, 7 e 9 
Pag. 40: 1, 2,3, 4 e 5. 

Forma de entrega: Os alunos que assistem as aulas na escola terão suas atividades verificadas durante 
a aula da semana seguinte, presencialmente. Os alunos que assistem às aulas de 
casa, terão o prazo abaixo para entregarem as atividades do roteiro. Deverão ser 
feitas manualmente em seus cadernos, com letra legível, fotografadas e enviadas 
para o e-mail elianarocknroll@yahoo.com  

IMPORTANTE:  Atividades com fotos desfocadas ou caligrafia incompreensível 
não serão consideradas.  

Data de entrega: De 06 a 10/09 

 

 

Bom Trabalho! 
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                       ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

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

Professor: Maria Luzia Semana: Semana: 30/08 a 
03/09 

Tema da aula: Artes Visuais- O corpo que aprecia, 
Dialoga, observa e preserva o Patrimônio 
Cultural 

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 9 a 14 

Conteúdo:  Dança- Patrimônio Imaterial 

Atividade contextualizada: 
Nesta aula iremos dar continuidade no processo de Pesquisa e busca de 
informação, os alunos que não apresentaram a pesquisa por conta da 
programação Agosto Lilás, poderão apresentar na próxima aula. Dando 
sequência ao caderno do aluno exercitem o protagonismo juvenil, 
respondendo o momento 2, depois da leitura do momento 1, façam a 
correspondência dos textos com as imagens, registrando a letra do texto na 
imagem correspondente. Faremos a correção do exercício na aula com a 
interação dos alunos compartilhando suas respostas.  

Para saber mais:   

Cultura digital: “A sociedade atual tem sofrido significativas transformações em sua 
forma de pensar, ser e agir, com a crescente adoção da tecnologia nas mais diversas 
atividades de interação social, num movimento chamado de cultura digital, em que 
a tecnologia tem se tornado um instrumento dessa cultura ao estabelecer 
referências e padrões de comportamento na vida das pessoas (ALMEIDA, 2019). A 
cultura digital acontece com ou sem o uso das tecnologias, mas, se explicita nas 
práticas sociais mediadas pelo intenso uso das mídias, linguagens e tecnologias que 
configuradas para dispositivos móveis, permitem a mobilidade e acesso à internet, 
propiciando e amplificando o acesso em tempo real a informações, à interação 
multidirecional, à geração e publicação de informações e autoria de novos 
conteúdos, a participação, a produção colaborativa, a convivência com a 
diversidade, a ambiguidade, a incerteza e a discordância (ALMEIDA, 2019)” Diretriz 
do componente Tecnologia e Inovação.. Cultura de rede: Se refere ao uso 
permanente dos recursos digitais existentes e das linguagens associadas ao que 
chamamos de mundo digital. A comunicação passou a ser traduzida por meio de 
diferentes formatos (como vídeos, áudios e animações) e se estende ao uso de 
aplicativos, redes sociais, bibliotecas virtuais, portais on-line etc. Este conceito 
nasceu pela era digital, originária do ciberespaço e da linguagem da internet que 
busca integrar a realidade com o mundo virtual, devido às mudanças advindas do 
avanço tecnológico e do crescente acesso a elas pela facilidade de dispositivos 
como computadores, telefones celulares, tablets e outros. Nesta nova relação, os 



estudantes têm se engajado como protagonistas da cultura digital. Eles se envolvem 
diretamente com novas formas além disso, há grande atuação social em redes 
como Facebook, Instagram, WhatsApp e Twitter. Essa nova cultura tem apelo 
emocional e induz ao imediatismo de respostas e informações, privilegia análises 
superficiais e traz diferentes modos de dizer e argumentar. Os gêneros textuais 
passaram por transmutação ou reelaboração devido às novas mídias e 
hipertextualidade, novas formas de interação e reconfiguração do papel do leitor, 
que também passa a ser produtor – embora os multiletramentos possam ser 
desenvolvidos com ou sem tecnologia, é possível ampliar as possibilidades de 
participação e interação. Mobilizar práticas de cultura digital em diferentes 
linguagens, gêneros, mídias e ferramentas digitais é importante para expandir e 
produzir sentidos no processo de compreensão e produção dos estudantes.  

Forma de entrega: Enviar foto do exercício respondido das páginas 10 a 14 - Currículo em 
Ação/vol.2. Somente para os alunos que estão no remoto (não presencial), 
alunos no presencial mostrar na sala de aula. 
 atelieluziart@gmail.com ou WhatsApp 997916728 

Data de entrega: 05/09/2021 

 

Bom Trabalho! 
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ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

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

Professor: José Gilvan Junior Semana: 23 a 27 de Agosto 

Tema da aula: MOMENTO 2 – TECNOLOGIA E ÉTICA DOS USUÁRIOS! 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 104 
e 105. 

Conteúdo:  Etapa 1 - Iniciando o bate papo! 
Retomada relacionada ao momento 1 - A evolução tecnológica para debate sobre ética 
tecnológica. 

Atividade 
contextualizada: 

Continuando o tema “A evolução tecnológica” agora analisaremos a questão sobre ética, 
última palavra descrita na habilidade deste conteúdo. Faremos reflexão das frases da página 
104, onde solicita que imaginemos que tais informações contidas nas frases, fora enviadas 
através do aplicativo WhatsApp, ou em uma rede social com as seguintes manchetes:  
1- Os jogos eletrônicos que envolvem movimentos gastam mais energia que um exercício 
físico! 
2- Os jogos eletrônicos que têm violência tornam seus praticantes mais violentos!  
3- Os jogos eletrônicos praticados de forma consciente só causam malefícios para a saúde.  
4- Os praticantes de jogos eletrônicos se tornam introvertidos. 
Após a leitura das informações citadas acima, vamos refletir e verificar se são verdadeiras 
ou falsas, e como entra a ética neste contexto. 
 
 

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 06 de Setembro 

 

 

Bom Trabalho! 
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ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

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

Professor: Flávia Cristina Nerone Semana: 30/08 a 03/09 
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:  Leitura e Interpretação de texto. 

Atividade contextualizada: Nesta aula iremos dar continuidade aos exercícios sobre tema: Tecnologia, 
que se encontra no Currículo em Ação 1 – volume 3 -página 79, faremos 
atividades do momento 3 – exercício “a” que será leitura e análise de 
vocabulário do texto “ICT – Information and Communication Technology” e 
nesta mesma página 79, exercício “b” que será responder 3 questões sobre 
o texto, tentando responder “long answer” respostas completas. 
Estas atividades serão realizadas durante a aula de com o auxílio do 
professor. 

Forma de entrega: Enviar as atividades somente os alunos que estão on-line acompanhando a 
aula pelo aplicativo Meet. 
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: 03/09/2021 
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