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Disciplina: Língua Portuguesa Série:  1ºs A, B, C e D  

Professores:  Eliana Vilalva Semana: 20 a 24/09 

Tema da aula: Literatura inglesa, mitologia e 
Romantismo. 

Equivalente: a 5 aulas 

Habilidade:  EM13LP10 - Analisar o fenômeno da variação linguística, em seus diferentes níveis 
(variações fonético-fonológica, lexical, sintática, semântica e estilístico-
pragmática) e em suas diferentes dimensões (regional, histórica, social, situacional, 
ocupacional, etária etc.), de forma a ampliar a compreensão sobre a natureza viva 
e dinâmica da língua e sobre o fenômeno da constituição de variedades linguísticas 
de prestígio e estigmatizadas, e a fundamentar o respeito às variedades linguísticas 
e o combate a preconceitos linguísticos. 

Material de apoio: Currículo em Ação v.3, pags. 41 a 48 
Sinopse e resenha de “FRANKENSTEIN” 
Vídeo: 200 anos de Frankenstein | Nerdologia 
https://www.youtube.com/watch?v=RNV86w7Bh48 
Navegação em sites de Pesquisa: uso funcional de palavras-chave 
https://www.queriaestarlendo.com.br/2020/07/resenha-
frankenstein.html  

Conteúdo:  Literatura Inglesa, Mitologia grega, Palavras-chave, Romantismo e Fanfic 

Atividade contextualizada: 
Na aula dessa semana leremos os textos das págs. 41 a 44 do nosso material 
de apoio. Veremos vídeos sobre os mitos de Frankenstein e de Prometeu, 
entidade da mitologia grega ao qual o personagem inglês é comparado. 
Após a análise dos textos verbais e audiovisuais, discutiremos sobre as 
temáticas abordadas. Serão apresentadas características do Romantismo, 
com exemplo de produções contemporâneas e haverá a proposta de 
produção oral de uma fanfic sobre as histórias abordadas na aula. 

Forma de entrega: Participação efetiva em sala de aula. 

Data de entrega: De 20 a 24/09, de acordo com o dia da aula de cada classe. 

 

 

 

 

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=RNV86w7Bh48
https://www.queriaestarlendo.com.br/2020/07/resenha-frankenstein.html
https://www.queriaestarlendo.com.br/2020/07/resenha-frankenstein.html
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Disciplina: Arte Série:  1ª A, B, C, D 

Professores:  Maria Luzia Semana: 20 a 24/09 

Tema da aula:  Arte e Tecnologia: da Arte Rupestre 
a Arte Digital. 

Equivalente: 2 aulas 

Habilidade:  EM13LGG701- Explorar tecnologias digitais da informação e comunicação 
(TDIC), compreendendo seus princípios e funcionalidades, e utilizá-las de 
modo ético, criativo. 

Material de apoio: Currículo em ação vol.3 página 7 e 8 
https://www.renderforest.com/pt/blog/10-animation-styles 

Conteúdo:  Artes Visuais- Do desenho ao audiovisual 

Atividade contextualizada: Nesta aula os alunos irão apresentar as produções dos vídeos de um minuto 
na linha do tempo, resultado da proposta do roteiro da semana de 13 a 
17/09 sobre os principais tópicos:  
Arte e a tecnologia, desde os tempos da caverna; 
Arte Rupestre, até a contemporaneidade - Arte Digital; 

 

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.renderforest.com/pt/blog/10-animation-styles


 
 

Forma de entrega: Continuidade da atividade da semana passada, onde os alunos que estão 
no remoto enviar por e-mail ou WhatsApp 
Luziaqueiroz@prof.educacao.sp.gov.br e os alunos presenciais 
apresentar em sala de aula. 

Data de entrega:  de 20 até 27/09/2021. 
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Disciplina: Educação Física 
Série: 1°A, B, C e D 

Professor: José Gilvan Junior Semana: 20 a 24 de setembro 

Tema da aula: Elementos da língua estrangeira e sua relação com 
as práticas 

Equivalente: 2 aulas 

Habilidades:  Compreender as línguas como fenômeno (geo) político, histórico, cultural, social, 
variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso, reconhecendo suas 
variedades e vivenciando-as como formas de expressões identitárias, pessoais e 
coletivas, bem como agindo no enfrentamento de preconceitos de qualquer natureza. 

Material de 
apoio: 

O conteúdo do tema pode ser encontrado no Caderno Currículo em ação Volume 3 
Páginas 110 e 111. 

Conteúdo:  Momento 2- Intercâmbio Cultural! International! (Viagem internacional) 

Atividade 
contextualizada: 

No momento anterior pudemos compreender o uso da Língua Estrangeira nos variados 
esportes. Agora analisaremos de forma direta o Inglês. Para isso, iremos fazer uso do 
inglês como língua de comunicação global. Faremos a leitura e interpretação dos 
textos, Guia do VAR Tecnologia do Futuro e Entrevistas e suas Linguagens, para 
entendermos como essa língua está inserida no futebol de acordo com sua criação e 
o país de origem. 

 Não há atividade para entrega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Disciplina: Língua Inglesa Série:  1ªsérie A, B, C e D 

Professores:  Flávia Cristina Nerone Semana: 20 a 24.09 

Tema da aula: Tecnologia Equivalente: 2 aulas 

Habilidade:  Explorar tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC), compreendendo 
seus princípios e funcionalidades, e utilizá-las de modo ético, criativo. 

Material de apoio: Caderno Currículo em Ação – volume 3 – 2021 

Conteúdo:  Digital influencers 

Atividade contextualizada: Nesta aula iremos dar continuidade ao tema: Tecnologia. Faremos a leitura 
dos textos dos momentos 4 e 5, que mostram quais atividades os digitais 
influentes produzem na mídia social e a partir destas análises 
completaremos quadros com estas informações que estão nas páginas 80, 
81 e 82 no caderno do aluno Currículo em Ação volume 3. 

Forma de entrega: Sem entrega de roteiros. 

 

 

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 


