
 

                             E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                3º bimestre - 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES SEMANAIS  

 

 

 

 

 

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

Professores:  Elizângela Maria Semana: 30/08 até 03 de setembro 

Tema da aula: Reportagem e Charge Equivalente: 5 aulas 

Habilidades:  (EM13LP02A) Estabelecer relações entre as partes do texto, tanto na 
produção como na leitura/escuta, considerando a construção 
composicional e o estilo do gênero.  
(EM13LP38) Analisar os diferentes graus de parcialidade/imparcialidade (no 
limite, a não neutralidade) em textos noticiosos, comparando relatos de 
diferentes fontes e analisando o recorte feito de fatos/dados e os efeitos de 
sentido provocados pelas escolhas realizadas pelo autor do texto, de forma 
a manter uma atitude crítica diante dos textos jornalísticos e tornar-se 
consciente das escolhas feitas como produtor. 

Material de apoio: Caderno do aluno - SP FAZ ESCOLA 2ª série Ensino médio - Língua 
Portuguesa – 2º semestre. 2021 

Conteúdo:  Atividade 1 – Ler para escrever. 

Atividade contextualizada: Queridos alunos, nosso último encontro estudamos o gênero textual 
reportagem, a partir dessa aula continuaremos os estudos sobre charge que 
é um gênero jornalístico que se utiliza da imagem para expressar à 
coletividade o posicionamento editorial do veículo. Agora responderam o 
exercício 9 (A, B e C) das páginas 230 e 231 do material de apoio. E realizarão 
as questões complementares que seguem abaixo. 
Na nossa aula no Meet e presencial realizaremos uma interação e a 
correção. 

Forma de entrega: Alunos que estão no online tirar uma foto da atividade e mandar para o 
meu e-mail: mariaanjos4@hotmail.com 

Data de entrega: 03/09/2021 

 

 

Após a leitura das charges respondam as questões:  

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO 3º BIMESTRE 
Tarefas CMSP – 1,0 
Atividades dos roteiros – 4,0 
Atividades do professor (pesquisas, roda de conversa, avaliação mensal, seminário, entre outros) – 2,0 
Atividade Avaliativa – (Área – 1,0 / Disciplina – 2,0) = 3,0 

mailto:mariaanjos4@hotmail.com


Charge 1                                                                                                                     Charge 2 

         

 

Charge 3                                                                                       Charge 4 

    

Questões sobre as charges: 

1. O que é uma charge e qual a sua finalidade? 

2. Qual é o conhecimento prévio de mundo necessário para que o leitor se divirta com: 
a) Charge 1? 
b) Charge 2? 
c) Charge 3? 
d) Charge 4? 
3. Observe todas as charges (1 a 4). 
a. Explique cada uma delas. O que elas criticam? 
 



 
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 
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                                                    ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: ARTES Série: 2ª A, B, C  

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

Tema da aula: Tempo de fazer, gerando o mostrar. Equivalente: 2 aulas 

Habilidades:  Analisar a materialidade em Arte e utilizar suas possibilidades em processos de 
criação e forma-conteúdo nas linguagens das artes visuais. 

Material de apoio: SP faz Escola pág. 217. 
https://br.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&ei=UTF-
8&p=deu+a+louca+no+chapeuzinho+vermelho&type=E210BR91199G0#id=
1&vid=7c3d7a3c5883697 
https://www.blogs.unicamp.br/apedra/2018/08/30/dicas-para-a-criacao-
de-roteiros-curtos/ 

Conteúdo:  O desenho de animação 

Atividade contextualizada: Nesta aula daremos continuação na escrita do roteiro num processo colaborativo 
baseado na animação “deu a louca no chapeuzinho vermelho”, com uma nova 
versão do lobo mau. 
A partir do roteiro elaborado, confeccione um Storyboard para pré-visualizar a 
história. O principal objetivo será transpor as cenas do roteiro para quadros de 
fácil compreensão. Cada desenho vai auxiliar a visualização da dinâmica da 
história, ou seja, o storyboard será o mapa que analisa e interpreta o texto, 
extraindo elementos-chave da narrativa. A elaboração do storyboard não exige 
materiais sofisticados (folhas de caderno de desenho ou sulfite, lápis, borracha, 
régua), nem acabamento primoroso. Ele deve possuir estilo neutro, demonstrando 
objetividade e fidelidade às cenas narradas pelo roteiro. Portanto, escolha 
materiais simples para este trabalho. 
Exemplo de Storyboard: 

 

Forma de entrega: Fazer a atividade no caderno tirar foto e enviar por e-mail 
preferencialmente atelieluziart@gmail.com ou WhatsApp 

Data de entrega: 06/09/2021 

https://br.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&ei=UTF-8&p=deu+a+louca+no+chapeuzinho+vermelho&type=E210BR91199G0#id=1&vid=7c3d7a3c5883697
https://br.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&ei=UTF-8&p=deu+a+louca+no+chapeuzinho+vermelho&type=E210BR91199G0#id=1&vid=7c3d7a3c5883697
https://br.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&ei=UTF-8&p=deu+a+louca+no+chapeuzinho+vermelho&type=E210BR91199G0#id=1&vid=7c3d7a3c5883697
https://www.blogs.unicamp.br/apedra/2018/08/30/dicas-para-a-criacao-de-roteiros-curtos/
https://www.blogs.unicamp.br/apedra/2018/08/30/dicas-para-a-criacao-de-roteiros-curtos/
mailto:atelieluziart@gmail.com


 

 

E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

3º bimestre - 2021    

                              ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Língua Inglesa Série: 2ª A, B e C 
Professor: Flávia Cristina Nerone Semana: 30/08 a 03/09 

Tema da aula: Coordinates, Latitude and 
Longitude. 

Equivalente: 2 aulas 

Habilidades:  Ler, compreender, analisar e interpretar: entrevistas, seção “Pergunte ao 
especialista” (revista juvenil), legendas de filmes, piadas, adivinhas e diálogos, 
inferindo seus traços característicos, bem como suas finalidades e usos sociais. 

Material de apoio: São Paulo Faz escolar – caderno do aluno volume 2 – 2ªsérie 
https://atlasescolar.ibge.gov.br/conceitos-gerais/o-que-e-cartografia/coordenadas-
geogra-ficas.html 
https://www.aficionados.com.br/tudo-sobre-mapa-do-maroto/ 
https://www.youtube.com/watch?v=qGCbV7yFZpA – vídeo Cena [Harry Potter e o 
Prisioneiro de Azkaban] - Mapa do Maroto e Pedro Pettigrew 

Conteúdo:  Leitura e Interpretação de textos. 

Atividade 
contextualizada: 

Nesta aula iremos dar continuidade ao Tema Coordenadas de Latitude e Longitude, 
onde iremos fazer a leitura de um diálogo sobre o “Mapa do Maroto” que aparece 
na atividade 2 - na página 256 exercícios “a”, para completarmos o quadro que 
aparece na página 257, indicando as respostas obtidas pelos colegas. 
Vamos assistir a um vídeo curto sobre o “Mapa do Maroto”, trecho do filme “Harry 
Potter e o Prisioneiro de Azkaban” (vídeo indicado do Material de Apoio – neste 
roteiro). Para que não fique dúvida sobre o que seria o “Mapa do Maroto” e depois 
iremos ler algumas questões sobre este mapa que aparece no exercício “b” na página 
257, utilizando estratégias de leitura com palavras cognatas, as que parecem com o 
português e a estrutura que já aprendemos em aulas anteriores. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

https://atlasescolar.ibge.gov.br/conceitos-gerais/o-que-e-cartografia/coordenadas-geogra-ficas.html
https://atlasescolar.ibge.gov.br/conceitos-gerais/o-que-e-cartografia/coordenadas-geogra-ficas.html
https://www.aficionados.com.br/tudo-sobre-mapa-do-maroto/
https://www.youtube.com/watch?v=qGCbV7yFZpA
mailto:inglesalfredo123@gmail.com


 

                       E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 
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              ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Educação Física Série: 2°A, B e C 

Professor: José Gilvan Junior Semana: de 30/08 a 03/09 

Tema da aula: CORPO, SAÚDE E BELEZA. Equivalente: 2 aulas 

Habilidades:  Identificar e reconhecer em seus próprios hábitos de vida os 
fatores de risco para as doenças hipocinéticas. 

Material de apoio: O conteúdo do tema pode ser encontrado no Caderno do 
aluno São Paulo faz escola 2°semestre Página 279. 

Conteúdo:  Doenças hipocinéticas  

Atividade contextualizada: Para iniciarmos este tema, estudaremos as relações entre os 
níveis de atividades físicas e o desenvolvimento das doenças 
hipocinéticas. Vamos aprofundar nosso conhecimento para 
saber quais as doenças fazem parte deste grupo. Vamos ver o 
quanto você sabe do assunto? 
Você conhece algo sobre o tema? Já ouviu falar sobre as 
doenças hipocinéticas, suas causas e consequências? Registre 
no seu caderno de Ed. Física o que você sabe. 

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 
edfisicasegundosanos@gmail.com ou reescrever a atividade 
no mesmo e-mail e enviar. 

Data de entrega via e-
mail: 

Até 06 de setembro 

 

 

Bom Trabalho! 

 

mailto:edfisicasegundosanos@gmail.com

