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Habilidades: (EM13LP49) Perceber as peculiaridades estruturais e estilísticas de diferentes gêneros literários 

(a apreensão pessoal do cotidiano nas crônicas, a manifestação livre e subjetiva do eu lírico diante do mundo 

nos poemas, a múltipla perspectiva da vida humana e social dos romances, a dimensão política e social de 

textos da literatura marginal e da periferia etc.) para experimentar os diferentes ângulos de apreensão do 

indivíduo e do mundo pela literatura; (EM13LP02C) Reconhecer em um texto relações lógico-discursivas 

envolvidas (causa/efeito ou consequência; tese/argumentos; problema/ solução; definição/exemplos etc.). 

Conteúdo: Modernismo e Artigo de Opinião 

Atividade a ser realizada: Faremos a retomada das habilidades em defasagem da atividade avaliativa do 

segundo bimestre, utilizando os textos da própria atividade para compreensão da literatura no período 

Moderno, visto que são textos interpretativos. E, em continuidade, será utilizado diversos textos como 

exercícios pontuais para que o aluno observe, reconheça e entenda o processo da elaboração de uma tese 

em um artigo de opinião. 

ATIVIDADE A SER REALIZADA 

Habilidade: Identificar a tese de um texto. 

O teatro da etiqueta  

No século XV, quando se instalavam os Estados nacionais e a monarquia absoluta na Europa, não havia sequer garfos 

e colheres nas mesas de refeição: cada comensal trazia sua faca para cortar um naco da carne – e, em caso de briga, 

para cortar o vizinho. Nessa Europa bárbara, que começava a sair da Idade Média, em que nem os nobres sabiam 

escrever, o poder do rei devia se afirmar de todas as maneiras aos olhos de seus súditos como uma espécie de 

teatro. Nesse contexto surge a etiqueta, marcando momento a momento o espetáculo da realeza: só para servir o 

vinho ao monarca havia um ritual que durava até dez minutos. Quando Luís XV, que reinou na França de 1715 a 

1774, passou a usar lenço não como simples peça de vestuário, mas para limpar o nariz, ninguém mais na corte de 

Versalhes ousou assoar-se com os dedos, como era costume. Mas todas essas regras, embora servissem para 

diferenciar a nobreza dos demais, não tinham a petulância que a etiqueta adquiriu depois. Os nobres usavam as 

boas maneiras com naturalidade, para marcar uma diferença política que já existia. E representavam esse teatro da 

mesma forma para todos. Depois da Revolução Francesa, as pessoas começam a aprender etiqueta para ascender 

socialmente. Daí por que ela passou a ser usada de forma desigual – só na hora de lidar com os poderosos (Revista 

Superinteressante, junho 2008) 

Nesse texto, o autor defende a tese de que 

(A) a etiqueta mudou, mas continua associada aos interesses do poder. 

(B) as classes sociais se utilizam da etiqueta desde o século XV. 

(C) a etiqueta sempre foi um teatro apresentado pela realeza. 

(D) a etiqueta tinha uma finalidade democrática antigamente. 

(E) as pessoas evoluíram a etiqueta para descomplicá-la. 

 



A economia da felicidade  

Vivemos em tempos de altas ansiedades. Apesar de o mundo usufruir de uma riqueza total sem precedentes, 

também há ampla insegurança, agitação e insatisfação. Nos Estados Unidos, uma grande maioria dos americanos 

acredita que o país está “no caminho errado”. O pessimismo está nas alturas. O mesmo vale para muitos outros 

lugares. Tendo essa situação como pano de fundo, chegou a hora de reconsiderar as fontes básicas de felicidade em 

nossa vida econômica. A busca incansável de rendas maiores vem nos levando a uma ansiedade e iniquidade sem 

precedentes, em vez de nos conduzir a uma maior felicidade e satisfação na vida. O progresso econômico é 

importante e pode melhorar a qualidade de vida, mas só se o buscarmos junto com outras metas. [...] (SACHS, 

Jeffrey D.Disponível em: . Acesso em: 11 abr. 2017. Fragmento.) 

Esse texto trata da 

(A) busca por maiores rendas. 

(B) insegurança vivida pelo homem. 

(C) ansiedade do mundo contemporâneo. 

(D) reconsideração das fontes de felicidade. 

(E) relação entre vida econômica e felicidade. 

 

Habilidade: Estabelecer relação entre a tese e os argumentos oferecidos para sustentá-la. 

Amor à primeira vista  

Papel, plástico, alumínio. Modernas embalagens industrializadas são essencialmente confeccionadas com essas três 

matérias-primas. Mas o resultado está longe de ser monótono. Desde que os especialistas em vendas descobriram 

que a embalagem é um dos primeiros fatores que influenciam a escolha do consumidor, ela passou a ser estudada 

com mais atenção. Atualmente, estampa cores fortes, letras garrafais e formatos curiosos na tentativa de chamar a 

atenção nas prateleiras dos supermercados. Produtos infantis, por exemplo, apelam para desenhos animados ou 

super-heróis da moda para derrubar a concorrência. Provavelmente é o caso do achocolatado que você toma de 

manhã, do queijinho suíço do meio da tarde e até mesmo da sopinha da noite. Essas embalagens despertam o 

interesse dos consumidores muitas vezes, eles levam o produto para casa mais porque gostaram de sua roupagem 

do que pelo fato de apreciarem o conteúdo. [...] (https://libanioabgo.files.wordpress.com) 

Um argumento que sustenta a tese de que a embalagem agora é uma forma de conquistar o consumidor é que 

(A) a embalagem tem formatos muito curiosos. 

(B) os produtos infantis trazem os super-heróis. 

(C) a embalagem objetiva vestir bem os produtos. 

(D) a embalagem passou a ser mais bem cuidada. 

(E) os consumidores são atraídos pela embalagem. 
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Habilidades: - Reconhecer os elementos e características encontradas na linguagem da dança. 

Conteúdo: Elementos e características da Linguagem da Dança. 

Atividade a ser realizada: Analisar o texto, estudar os movimentos da dança e responder as questões a 

seguir: 

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. 

 

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. 

Referência: http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=262 

 

1-Estudando os elementos da dança, é correto afirmar: 

a) - Não é um movimento corporal, apenas uma exploração do espaço.  

b) - Caracteriza-se somente pela velocidade do movimento do corpo. 

c) – É o estudo do movimento corporal; o movimento do corpo ou parte dele num determinado 

tempo e espaço.  

d)- Fluxo, giros, saltos e peso não são elementos da dança 

 

2- A Velocidade em que são executados determinados movimentos podem ser rápidos, moderados 

e lentos. É uma qualidade bastante subjetiva, pois deve-se sempre ter um parâmetro de comparação 

para definir o que é rápido e o que é lento. Marque o elemento estruturante da dança que  

corresponde ao texto. 

a) Direção 

b) Kinesfera 

c) Fluxo 

d) Tempo 

3- Quais as seis direções dimensionais que são os elementos mais básicos para a orientação espacial na 

dança? 

4-....É tudo que podemos alcançar com todas as partes do corpo, perto ou longe, grande ou pequeno, com 

movimentos rápidos ou lentos etc. ...é a esfera que delimita o limite natural do espaço pessoal, no entorno 

do corpo do ser movente. Esta esfera cerca o corpo esteja ele em movimento ou em imobilidade, e se 

mantém constante em relação ao corpo, sendo 'carregada' pelo corpo quando este se move. 

Marque a alternativa que completa o texto: 

a) Eixo 

b) Kinesfera ou Cinesfera 

c) Direção 

d) Fluxo contínuo 
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Habilidade: 

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

 

Conteúdo:  

Ginástica Laboral 

Atividade a ser realizada: 

De acordo com a aula relacionada à questão analisada pela defasagem de acertos na atividade 

avaliativa do 2°bimestre, descreva em seu caderno de Ed. Física, um exercício que possa contribuir 

para a prevenção de problemas na coluna lombar. 

Bom Trabalho! 
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Habilidade: Reconhecer e usar verbos que indicam diferentes habilidades. 

Conteúdo: Verbos Modais 

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 de “Modal Verbs” – que são utilizados para indicar ou expressão 

habilidades, permissão, obrigação, possibilidade, opinião, conselho ou necessidade.  

Também para fixar melhor o uso destes verbos iremos fazer exercícios de complete e assinale e corrigi-los 

durante a aula. 

 

MODAL VERBS. 

 

 

 

 

 



 


