
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        3º bimestre 

                         ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

PDCA: Nessa aula assistimos a palestra, organizada pelo grêmio, com a Dra. 

Amanda Mesquita, sobre Violência Contra a Mulher, portanto retomaremos 

com o mesmo conteúdo. 

Disciplina: Português Série: 3ª B  

Professor: Márcia F. Cabral Semana: 30/08 a 03/09 

Tema da aula: Artigo de Opinião Equivalente a 6 aulas 

Habilidade:  (EM13LP05) - Analisar, em textos argumentativos, os posicionamentos assumidos, 
os movimentos argumentativos (sustentação, refutação/contra-argumentacão e 
negociação) e os argumentos utilizados para sustentá-los, para avaliar sua força e 
eficácia, e posicionar-se criticamente diante da questão discutida e/ou dos 
argumentos utilizados, recorrendo aos mecanismos linguísticos necessários. 

Material de apoio: Caderno do Aluno São Paulo Faz Escola – 1º semestre 

Conteúdo:  Artigo de Opinião 

Atividade contextualizada: Para finalizar o conteúdo remanescente do primeiro semestre, estudaremos a 
atividade 3 – “Argumentar é preciso”, página 222, onde o exercício solicita que 
assinalem as informações pertinentes ao conteúdo já estudado, Artigo de 
Opinião. Em seguida, faremos a leitura do texto da página 223 e, posteriormente, 
com base nas informações do texto lido sobre os processos histórico, cultural e 
linguístico, o aluno deverá redigir um artigo de opinião sobre o tema “Variação 
Linguística: a norma-padrão é a única forma linguística correta de aceitação 
social?”. 

Forma de entrega: Esta atividade será realizada durante a aula e entregue no final da aula.  Para 
o aluno que está em ensino remoto deverá enviar foto legível para o e-mail 
favretto@professor.educacao.sp.gov.br  

Data de entrega: 06 de setembro de 2021 
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                                3º bimestre - 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES SEMANAIS  

 

 

 

 

Disciplina: ARTE Série:  3ª A, B e C 

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

Tema da aula: Discutindo a proposta e elaborando o 
Projeto com os estudantes - Música 

Equivalente: 02 (duas) aulas 

Habilidade:  Investigar e reconhecer, por meio da experimentação, as possibilidades do uso das 
tecnologias nas linguagens artísticas. 

Material de apoio: SP faz Escola segundo semestre - página 224/226 
Pequeno Cidadão - O Sol e a Lua - YouTube- videoclipe 
Como usar o audacity - Disponível em: 
https://www.tecmundo.com.br/audacity/623-como-usar-oaudacity.htm.   

Conteúdo:  Música/videoclipe 

Atividade contextualizada: MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICA: 
Entende-se manifestação artística como uma ação organizada por um 
grupo de pessoas, para apresentar publicamente os sentimentos e 
pensamentos sobre um determinado assunto. Porém, no contexto deste 
projeto, tais sentimentos serão apresentados por meio da linguagem 
específica da arte, envolvendo o corpo, as imagens, os sons, a tecnologia, 
e o espaço num processo criativo, no qual esses elementos criam um 
diálogo. Esses elementos todos podem ser encontrados em muitas 
apresentações artísticas, mas nem sempre dialogando e interagindo entre 
eles. Muitas vezes, são várias equipes ou indivíduos em que cada um 
cuida de uma parte sem passar por um processo criativo coletivo, apenas 
somando-se partes. Em alguns vídeos, pode-se ver imagens e sons que 
apenas coexistem, sem muita relação entre si; já em outros, é possível 
observar que as imagens criam uma interação com o som, dialogando 
com os ritmos, por meio da montagem das imagens na edição. A 
tecnologia digital permite interações antes impossíveis. Como produção 
final para esse projeto – Manifestação Artística –, pode-se pensar em:  
• Uma apresentação musical, explorando a atuação corporal dos músicos 
na cenografia e está interagindo com a projeção de imagens; 
 • Um vídeo sobre algum aspecto da escola ou região, misturando ficção 
com representação cênica dos estudantes e entrevistas e/ou 
depoimentos de outras pessoas – da comunidade, por exemplo; um vídeo 
de uma performance individual ou grupal que dialogue com as imagens, 
sons, o espaço e o próprio sistema de vídeo; 
 • Uma dança em que o corpo esteja presente fisicamente ou não; • 
 Uma videodança explorando os sons, o espaço e dialogando com a 
própria linguagem do vídeo; 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=HbIC6c3p3Qo


 • Uma peça de teatro cujos sons, imagens e cenografia estão presentes 
por meio da tecnologia, explorando seus recursos com projeções, usos de 
vídeo, celulares e dispositivos tecnológicos em geral, ao mesmo tempo 
em que os movimentos dialogam com o som e com as imagens; que 
explore as imagens não apenas como paisagem de fundo e os sons não só 
como trilha sonora, mas dialogando com a atuação dos corpos num 
espaço pensado para isso; 
 • Manifestações culturais com danças e folguedos populares, hip hop – 
culturas que se integram hoje ao uso da tecnologia e que podem ser 
manifestações artísticas. Enfim, o importante é explorar todas as 
linguagens artísticas de forma integrada. 
 Atividade: Pesquisar história do videoclipe. Qual foi o primeiro videoclipe 
na história da música? 
Faça um resumo da história do videoclipe, e comente como foi produzido 
os   primeiros videoclipes.   

 

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

Data de entrega: 06/09/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:atelieluziart@gmail.com


 

  

                       E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                              3º bimestre - 2021 

                                     ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Educação Física Série: 3°A, B e C 

Professor: José Gilvan Junior Semana: de 30/08 a 03/09 
Tema da aula:  LAZER E TRABALHO Equivalente: 2 aulas 

Habilidades:  1- Construir argumentos sobre a importância do lazer. 
2- Identificar possibilidades de lazer nas atividades de cultura de movimento. 
3- Identificar diferenças e semelhanças de valores, interesses e recompensas 
nas situações de lazer 
 e trabalho. 
4- Identificar e reconhecer as dificuldades/facilidades para o acesso ao lazer. 

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

Conteúdo:  O que sabemos sobre lazer e trabalho? 

Atividade contextualizada: Iniciaremos agora o tema sobre Lazer e trabalho, onde analisaremos todas 
as possibilidades que estão relacionadas ao lazer, para assim, responder em 
seu caderno de Ed Física, as questões abaixo, que estão no caderno do aluno 
página 296: 
O que você entende como lazer?  
O que você entende como trabalho? 
Quais são suas atividades de lazer?  
Você frequenta espaços públicos e/ou privados de lazer?  O que poderia ser 
feito na região onde você mora para valorizar as atividades de lazer?   
 

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 pelo e-mail 
edfisicaterceirosanos@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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E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

3º bimestre - 2021 

    

                          ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Língua Inglesa Série: 3ª A, B, C  

Professor: Flávia Cristina Nerone Semana: 30/08 a 03/09 

Tema da aula: Alice no País das Maravilhas Equivalente: 2 aulas 

Habilidades:  Ler, compreender, analisar e interpretar textos diversos, inferindo seus traços 
característicos, bem como suas finalidades e usos sociais.  

Material de apoio: São Paulo Faz Escola – Caderno do aluno 2ºSemestre – 3ªsérie. 
https://www.englishexperts.com.br/profissoes-em-ingles/ 
https://muraldoslivros.com/resumo-do-livro-alice-no-pais-das-maravilhas/ 

Conteúdo:  Leitura e Interpretação de Texto. 

Atividade contextualizada: Nesta aula iremos dar continuidade atividade 3 sobre expressões de opinião 
e justificativas, analisando foto de 4 personagens que aparecem na 
atividade 2,  iremos completar um quadro descrevendo qual seria a 
profissão de cada um deles e a atividade 4 – Leitura do trecho em inglês da 
Obra “Alice no País da Maravilhas”, vamos fazer leitura compartilhada 
localizando palavras cognatas, que são as que parecem com o português 
tanto na escrita, como na pronúncia, marcaremos também palavras que 
vocês já aprenderam e compreender a mensagem do texto e responder as 3 
questões sobre o texto. 
Estas atividades estão na página 279 e 280 – Atividade 3, exercício a e 4 – 
exercícios a, b, c e d.  

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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