
                                E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS                     L18 

3º bimestre - 2021 

   ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Língua Portuguesa Série: 3ª A, B e C 

Professor: Márcia F. Cabral Semana: 16 a 20/08 
Tema da aula: Variação Linguística Equivalente: 6 aulas 

Habilidades:  (EM13LP16) Produzir e analisar textos orais, considerando sua 
adequação aos contextos de produção, à forma composicional e ao estilo 
do gênero em questão, à clareza, à progressão temática e à variedade 
linguística empregada, como também aos elementos relacionados à fala 
(modulação de voz, entonação, ritmo, altura e intensidade, respiração 
etc.) e à cinestesia (postura corporal, movimentos e gestualidade 
significativa, expressão facial, contato de olho com plateia etc.). 

Material de apoio: Caderno São Paulo Faz Escola – 1º semestre; 
https://www.youtube.com/watch?v=4nzAoCsboRw  

Conteúdo:  Variação Linguística 

Atividade contextualizada: A aula será iniciada com a leitura do texto, nas páginas 219 e 220, 
sobre o tema Variação Linguística e, em seguida, apreciarão um 
vídeo com a música “Saudosa Maloca” que exemplifica o tema 
tratado. Posteriormente, farão os exercícios 1, páginas 220 e 221, e 
exercícios complementares em folha avulsa (descritos abaixo) com 
a devida correção.  

Forma de entrega: Para os alunos das 3ª A e B, em aula remota e alunos sem conexão, 
enviar as respostas das questões para o e-mail 
favretto@professor.educacao.sp.gov.br e para alunos da 3ªC enviar 
para o e-mail mariaanjos4@hotmail.com 

Data de entrega: Até 27 de agosto 

 

Atividade a ser realizada 

Leia o texto e responda à questão. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4nzAoCsboRw
mailto:favretto@professor.educacao.sp.gov.br
mailto:mariaanjos4@hotmail.com


1 - Quanto às variantes linguísticas presentes no texto, a norma-padrão da língua portuguesa é 

rigorosamente obedecida por meio 

a) do emprego do pronome demonstrativo “esse” em “Por que o senhor publicou esse livro?”. 

b) do emprego do pronome pessoal oblíquo em “Meu filho, um escritor publica um livro para 

parar de escrevê-lo!”. 

c) do emprego do vocativo “Meu filho”, que confere à fala distanciamento do interlocutor. 

d) da necessária repetição do conectivo no último quadrinho. 

 

2 - Enem 2019  

S.O.S Português 

Por que pronunciamos muitas palavras de um jeito diferente da escrita? Pode-se refletir sobre 

esse aspecto da língua com base em duas perspectivas. Na primeira delas, fala e escrita são 

dicotômicas, o que restringe o ensino da língua ao código. Daí vem o entendimento de que a 

escrita é mais complexa que a fala, e seu ensino restringe-se ao conhecimento das regras 

gramaticais, sem a preocupação com situações de uso. Outra abordagem permite encarar as 

diferenças como um produto distinto de duas modalidades da língua: a oral e a escrita. A 

questão é que nem sempre nos damos conta disso.  

S.O.S Português. Nova Escola. São Paulo: Abril, Ano XXV, nº- 231, abr. 2010 (fragmento 

adaptado). 

O assunto tratado no fragmento é relativo à língua portuguesa e foi publicado em uma revista 

destinada a professores. Entre as características próprias desse tipo de texto, identificam-se 

marcas linguísticas próprias do uso 

a) regional, pela presença do léxico de determinada região do Brasil. 

b) literário, pela conformidade com as normas da gramática. 

c) técnico, por meio de expressões próprias de textos científicos. 

d) coloquial, por meio do registro de informalidade. 

e) oral, por meio do uso de expressões típicas da oralidade. 

 

Leia o texto a seguir para responder à questão 3.

Se o senhô num tá 

lembrado, 

dá licença de contá, 

é que onde agora está 

esse edifício arto, 

era uma casa veia, 

um palacete assobradado. 

Foi aqui, seu moço, 

que eu, Mato Grosso e o 

Joca 

construímo nossa maloca. 

Mas um dia, nóis nem 

pode se alembrá, 

veio os home co’as 

ferramenta: 

o dono mando derrubá. 

Peguemo toda as nossas 

coisas 

e fumos pro meio da rua 

apreciá a demolição... 

Que tristeza que nóis 

sentia, 

Cada tauba que caía [...] 

BARBOSA, Adoniran. Saudosa maloca. Disco Adoniran Barbosa. Odeon, 1974. 

 

3 - No texto, o verso “e fumos pro meio da rua apreciá a demolição...” dá a ideia de que as 

personagens se sentiam 

a) curiosas 

b) frustradas 

c) indiferentes 

d) preocupadas 

e) desinteressadas 

4 - Que história é contada nesse texto? 

5 - O registro desse texto é da linguagem formal ou informal? Justifique sua resposta. 

6 - Encontre no texto palavras ou expressões que representem a variedade social. 



                                               E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        3º bimestre – 2021 

                      ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: ARTES Série: 3ª A, B, C  

Professor: Maria Luzia Semana: Semana: 16 a 20/08 

Tema da aula: 
Discutindo a proposta e elaborando o 

Projeto com os estudantes - Música 

Equivalente: 2 aulas 

Habilidades:  Pesquisar Profissionais e Profissões diretamente ligadas a linguagem da 

música  

Material de apoio: SP faz Escola segundo semestre - página 221/222 
Música | Guia do Estudante (abril.com.br) 

https://metropolitanafm.com.br/novidades/famosos/4-

profissoes-para-quem-gosta-de-musica  

Conteúdo:  Profissionais e Profissões 

Atividade contextualizada: 
Nesta aula você vai entrar em contato com a Linguagem da música, 
numa interface com recursos tecnológicos e mídias digitais em produção 
artística relacionada com o campo das artes visuais, no contexto de 
hibridismo (audiovisual – videoclipe). Além disso, iremos estudar 
também as profissões contemporâneas que dialogam com a música, 
ampliando assim as possibilidades de escolha na construção e 
incorporação dos conhecimentos e valores que permitam a tomada de 
decisões no campo profissional, e o desenvolvimento das habilidades e 
competências necessárias no século XXI. Talvez a música não esteja 
diretamente ligada à profissão que você almeja, mas o estudo desta 
linguagem da arte pode auxiliá-lo em outras áreas da sua vida pessoal e 
profissional, assim como na construção de seu Projeto de Vida. A ideia 
inicial é que você pesquise sobre as profissões que estejam diretamente 
envolvidas com o estudo de música e as possibilidades que o mercado 
de trabalho oferece. 

Faça uma pesquisa das profissões ligadas a música, escolha a que você 
mais se identificou, faça um mapa mental para apresentar a profissão 
escolhida e compartilhe na sala de aula o seu mapa.  

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 e sem conexão. 

Data de entrega: 23/06/2021 

 

https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/musica/
https://metropolitanafm.com.br/novidades/famosos/4-profissoes-para-quem-gosta-de-musica
https://metropolitanafm.com.br/novidades/famosos/4-profissoes-para-quem-gosta-de-musica
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: 16 a 20 de 
Agosto 

Tema da aula: DANÇA-SAMBA Equivalente: 2 aulas 

Habilidades:  • Reconhecer etapas do processo histórico do desenvolvimento 
do samba, com destaque para as diferentes regiões brasileiras.  
• Identificar as características do samba de roda, gestos e 
movimentos. 
• Identificar os diferentes instrumentos característicos do 
samba de roda.  

Material de apoio: O conteúdo do tema pode ser encontrado no Caderno do aluno 
São Paulo faz escola 2°semestre, página 294. 

Conteúdo:  VAI DAR SAMBA... 

Atividade contextualizada: Neste momento, desafiamos você a realizar uma pesquisa e 
descrever em seu caderno sobre cada estilo de samba a seguir: 
Samba de roda-----------------------------. 
Samba-enredo----------------------------- . 
Samba exaltação-------------------------- . 
Pagode-------------------------------------- . 
Samba rock--------------------------------- . 
Bossa nova--------------------------------- . 
Samba carnavalesco---------------------- . 

Forma de entrega: A atividade deverá ser realizada no caderno de Educação Física, 
manuscrita a caneta, com letra legível e entregue ao professor 
na próxima aula. Aos alunos em aula remota e sem conexão, 
fotografar e enviar para o e-mail 
edfisicaprimeirosanos@gmail.com ou reescrever a atividade no 
mesmo e-mail e enviar. 

Data de entrega Até 20 de agosto 

 

 

Bom Trabalho! 

mailto:edfisicaprimeirosanos@gmail.com


 

 

E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

3º bimestre - 2021 

    

ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

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

Professor: Flávia Cristina Nerone Semana: 16 a 20/08 
Tema da aula: Stereotypes 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 Ensino Médio -3ªsérie – Volume 2 
https://partiuingles.com/adjetivos-para-descrever-pessoas-em-
ingles/ 
https://www.englishexperts.com.br/profissoes-em-ingles/ 

Conteúdo:  Estudo de vocabulário – adjetivos e profissões- (relacionado 
ao tema da aula) 

Atividade 
contextualizada: 

Nesta aula iremos conversar sobre o Tema: Estereótipos, 
buscando seu conhecimento prévio sobre este tema (para 
preenchermos o quadro você sabe e não sabe no caderno do 
aluno). 
Observaremos nos exercícios algumas fotos de pessoas, 
tentaremos descobrir sua origem e profissão ampliando o 
vocabulário referente a este tema. 
 
As atividades propostas nesta aula estão no caderno São 
Paulo Faz escola Ensino Médio - 3ªsérie – Volume 2, 
atividades 1, 2 e 3 páginas 278 e 279 que serão realizadas 
durante a aula. 
 

Forma de entrega: Enviar as atividades somente os alunos que estão online e 
alunos que não tem acesso à internet entregar na escola. 
A foto da atividade realizada para o e-mail: 
inglesalfredo123@gmail.com - contendo o nome completo, 
série e a data do roteiro. 
Alunos no presencial fazer as atividades no caderno. 

Data de entrega: 20/08/2021 

 

 

https://partiuingles.com/adjetivos-para-descrever-pessoas-em-ingles/
https://partiuingles.com/adjetivos-para-descrever-pessoas-em-ingles/
mailto:inglesalfredo123@gmail.com

