
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS                           L17 

                                         
                                   ROTEIRO DA SEI (SEMANA DE ESTUDOS INTESIVOS) 
 

Disciplina Língua Portuguesa Série: 2º A, B e C 

Professor Elizângela Maria dos Anjos Semana: 09 até 13 de agosto. 
Indicador Atividade Avaliativa do 2º Bimestre Ano: 2021 

 

Habilidade: Relacionar o texto, tanto na produção como na leitura/escuta, com 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. 

Habilidade: 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. 

Conteúdo: Romantismo. 

Atividade a ser realizada: Queridos alunos, nesta atividade vocês observarão a imagem “Casal 

contemplando a lua” do pintor Caspar David Friedrich, depois responderam às questões abaixo. E na nossa 

aula no Meet discutiremos sobre o assunto. 

 

1)Qual das três gerações românticas poderia ter sua descrição ilustrada por esse quadro? 

2) “O pintor não deve pintar apenas o que vê diante de si, mas também o que vê dentro de si.” (Caspar David 

Friedrich).  Comente o quadro a partir dessa frase do pintor. 

Bom Trabalho! 



 

                    E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

         ROTEIRO DA SEI (SEMANA DE ESTUDOS INTENSIVOS) 

  

Disciplina Educação Física  Série:  2° 

Professor Junior  Semana: de 09 a 13 de agosto 

Indicador Atividade Avaliativa do 2º Bimestre Ano: 2021 

  

Habilidade: 

 Reconhecer a prática de ginástica como possibilidade de SE-Movimentar. 

Conteúdo:  

Reconhecer práticas de ginástica e exercícios físicos.  

Atividade a ser realizada: 

Descreva em seu caderno de Educação Física, um exercício físico ou atividade física que possa ser 

praticada sem a sua presença em uma academia. 

 

Bom Trabalho! 

 

 

 

 

 

 



                   E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                         
      ROTEIRO DA SEI (SEMANA DE ESTUDOS INTESIVOS) 

 
Disciplina Arte Série: 2ª A, B, C 

Professor Maria Luzia  Semana: 9 a 13 de agosto 

Indicador Atividade Avaliativa do 2º Bimestre Ano: 2021 

 

Habilidades: Investigar as potencialidades das relações entre as linguagens artísticas e forma -

conteúdo.  

Conteúdo: A potencialidade e a singularidade poética nas linguagens artísticas. 

Atividade a ser realizada: Conhecendo os elementos das Artes Visuais 

 

 

 

 

O PONTO –É a unidade básica de uma composição artística visual. 

 

 

Vik Muniz manipulou a fotografia formando pontos como se fossem pixels em 
formato de confetes. 

 

 

 

Eric Daigh construiu o retrato com milhares de 
alfinetes, representando, cada um deles, um ponto. 

 

A LINHA 

É uma sequência de pontos. Uma linha curva pode transmitir a ideia de movimento, agitação, alegria, enquanto 

uma linha reta pode representar calma, tranquilidade. Já uma linha quebrada pode criar movimento, tensão, e 
assim por diante. 



 

 
 

Henri Matisse, ao utilizar linhas curvas e suaves transmite a ideia de 
sutileza, delicadeza e leveza em sua obra. 

 

 

 
 

Victor Vasarely indica movimento  
e  

agitação ao usar  
linhas curvas e contraste entre o preto e o branco, dando a impressão de que os 

animais realmente se movem 
 na tela. 

 
 

 

A FORMA 

 

 

Piet Mondrian brinca com a forma quadrada 
em suas pinturas. Já a forma quadrada, 

normalmente, está ligada a algo parado, 
enfadado, mas nem por isso menos 

interessante, não é mesmo? 
 

 
 

AS CORES 
 

Esse é fácil! A cromologia, estudo das cores, defende que cada cor é capaz de 
transmitir um sentimento, um significado. O artista sabe disso, e pensa muito 

bem nas cores que vai utilizar em suas obras. 
 

 

Pablo Picasso, em sua fase azul, retratou cenas 
tristes do cotidiano das cidades e de sua vida. A cor 

azul é classificada como uma cor fria porque dá ideia 
de profundidade, paz, ternura, calidez, e, também, 

tristeza. Consegue sentir isso também? 

 

 



 

Já na pintura de Andre Derain os tons usados 
são alegres, abertos, vivos. O amarelo, o 

vermelho e o laranja são classificados como 
cores quentes porque são cores dinâmicas, 

intensas. Em uma obra pode indicar aconchego, 
agitação, alegria. 

 

A TEXTURA 
É aquela sensação tátil de que você poderia tocar na obra e sentiria uma 

porosidade, um volume, um relevo.  
 
 
 

 

 
 

Se você pudesse tocar na tela de Frank Stella 
veria que ela é lisa, mas nem parece, não é 

mesmo?  

 

 

 

 
 

Van Gogh foi mestre em textura. Suas telas são 
emplastadas de tintas que deixam a obra 

carregada, intensa, volumosa, realista. É um 
pouco do reflexo da vida do artista na pintura. 

 

 

 
As esculturas de Anish Kapoor são 

interativas. O espectador tem a sensação 
de volume e profundidade ao se ver nelas. 

 

 
 
 

                                                O MOVIMENTO  

A maneira como o artista dispõe a linha, as cores e as formas na obra 
ajudam a direcionar o olhar do espectador para o que é mais importante, 
ou seja, para onde ele quer que você veja. Isso é movimento! 
 
 



 

 
Note na escultura de Tomie Otake o 

movimento que a linha faz desde a base até 
o topo. Nossos olhos acompanham cada 

curva, cada movimento.  

 

 

 
 
 

 

 
Escher foi especialista em ilusão 
de profundidade. Essa confusão 

mental que temos diante da 
pintura dele é proposital! O 

movimento é tão intenso que dá 
para ficar tonto, não é mesmo? 

 

 

 
Responda as questões a seguir: 
O que você entende como Arte visual? Explique dê exemplos 
Quais os elementos principais das artes visuais? 
Quais as sensações que a linha transmite numa composição visual? A cor 
pode influenciar nas sensações que sentimos ao perceber uma obra de 
arte? Dê exemplos  
Qual a linguagem artística que o principal elemento é o movimento 
Corporal? 
Cite alguns elementos da música que você tenha conhecimento. 
Quais os elementos do teatro que você conhece? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                   E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

 
ROTEIRO DA SEI (SEMANA DE ESTUDOS INTESIVOS) 

 
Disciplina Língua Inglesa Série:2º A, B e C 

Professor Flávia Cristina Nerone Semana: 09 a 13/08 

Indicador Atividade Avaliativa do 2º Bimestre Ano: 2021 

 

Habilidade: Reconhecer expressões que mostram uma opinião contrária e as que mostram continuidade de 

acontecimentos. 

Conteúdo: Conjunções. 

Atividade a ser realizada: Nesta semana faremos a S.E.I (Semana de Estudos Intensivos) – Retomada de 

Habilidades não contempladas no 2ºBimestre. 

Farei com vocês uma retomada do conceito das conjunções “AND e BUT” – que são utilizadas para dar: AND 

– acrescentar informação ou continuá-las e BUT – para mostrar ideia contrária dentro de um contexto, isto 

é, uma situação. 

Também para fixar melhor o uso destas conjunções iremos fazer exercícios de complete, assinale e corrigi-

los durante a aula. 

 

Conjunctions  

AND – is used to join two events. 

• The subject of event is the same. Example: He sat down and had lunch. 

• The subject of the event is different, we put a comma before and. Example: She got up, and he 

cooked breakfast. 

• Sheila is a very kind and is my friend. (We expect the second idea) 

BUT – is used to connect events when we do not expect the second event. 

• When the subject of event is the same, we don´t repeat the subject. Example: They ran but missed 

the train. 

• When the subject of the events is different, we put a comma before but. Example: Julia can drive, 

but Sonia can´t. 

• Lucy was very tall, but she wasn’t nice (we don’t expect the second idea) 

EXERCISES 

Complete the sentences with AND or BUT (sometimes both are possible) 

1.The girl wore blue trousers _________his trousers were pink. 

2.I love Italian food ______ I eat pasta every day. 

3.They are vegetarian _________ they never eat meat. 

4.Helen bought an iPod _____ she didn’t use it. 

5.Mary loves swimming ______ she often goes to the pool. 

6- He hasn´t got much money _____ he goes to a good school. 

7.He doesn´t look very strong _____ he can lift 100kg. 

8.You were very tired ____ you enjoyed at the party. 

9. Tom wasn’t very happy ____ he came to the festival. 



10.Gerald has never been to China _______ he speaks Chinese. 

11.My mother parked the car _____entered the chemist. 

12.Lina can cook ____ her brother can´t. 

13.It was raining ______ it wasn’t cold. 

14- My grandfather grows lettuces _______ he never eats them. 

15.Steve loves animals ______ he has five pets at home. 

16-Lucia studies Geography _____ her boyfriend studies Math. 

17-Hector come home early______ had a bath. 

18-Richard arrived by taxi ________ his mother by bus. 

19-You can type _________my sister can´t. 

20- The mechanic repaired my car _____ it was very expensive. 

21- Barbara has eaten Indian food ____ you have never tasted it. 

22- I want to be a doctor ______ you don´t want to be a nurse. 

23 – Jennifer decided to send the invitations _____ I refused to help her. 

24 – The children waited for their mothers _____ they were very late. 

25- It was very dark _____ I lit some candies. 

26- His birthday was in June _________ nine was in January. 

27- My exam was very difficult ________ hers was quite easy. 

28- The shop always closes at 5.00pm _____ I arrived at 5.05 pm. 

29- Liliana invited him to the concert ________ he accepted it. 

30- It was a stormy night _______ I was really scared. 

 


