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

Professores: Eliana Vilalva Semana: 13 a 17/09 

Tema da aula: Retomada/Correções Equivalente a 5 aulas 

Habilidade:  (EM13LP11) Fazer a curadoria de informação, tendo em vista diferentes propósitos 
e projetos discursivos; 
(EM13LP07) Analisar, em textos de diferentes gêneros, marcas que expressam a 
posição do enunciador frente àquilo que é dito: uso de diferentes modalidades 
(epistêmica, deôntica e apreciativa) e de diferentes recursos gramaticais que 
operam como modalizadores (verbos modais, tempos e modos verbais, 
expressões modais, adjetivos, locuções ou orações adjetivas, advérbios, locuções 
ou orações adverbiais, entonação etc.) uso de estratégias de impessoalização (uso 
de terceira pessoa e de voz passiva, etc), com vistas ao incremento da 
compreensão e da criticidade e ao manejo adequado desses elementos nos 
textos produzidos, considerando os contextos de produção; 
(EM13LP06) Analisar os efeitos de sentido decorrentes de usos expressivos da 
linguagem, da escolha de determinadas palavras e da ordenação, combinação e 
contraposição de palavras, dentre outros, para ampliar as possibilidades de 
construção de sentidos e de uso crítico da língua.  

(EM13LP40) Analisar o fenômeno da pós-verdade – discutindo as condições e 
os mecanismos de disseminação de fake news e também exemplos, causas e 

consequências desse fenômeno e da prevalência de crenças e opiniões sobre 

fatos, de forma a adotar atitude crítica em relação ao fenômeno e desenvolver 
uma postura flexível, que permita rever crenças e opiniões, quando fatos 

apurados as contradisserem. 

Material de apoio: Currículo em ação, v.3, das páginas 29 a 36. Atividades da Semana de 
Estudos Intensivos. 

Conteúdo:  Características da narrativa, figuras de linguagem, elementos coesivos: 

conjunções. Contexto de produção, circulação e recepção de textos do campo 
jornalístico-midiático. 

Atividade contextualizada: Nesta semana faremos a retomada dos conteúdos  e correção das atividades 
pertinentes aos roteiros de 09 a 27 de agosto. A aula contará com a 

reapresentação dos slides das semanas citadas para as devidas correções e 
não contará com novas atividades a serem realizadas.   

Forma de entrega: A verificação da aprendizagem se fará por meio da participação efetiva dos 
alunos no decorrer da aula. 

Data de entrega: De 13 a 17 de setembro, nos dias pertinentes a 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 
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Disciplina: Arte Série:  1ª A, B, C, D 

Professores:  Maria Luzia Semana: 13 a 17/09 
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: Na história, desde os tempos remotos, a arte e a tecnologia estão atreladas. 
Uma se beneficia da outra nas suas conquistas e avanços. Não podemos 
pensar em tecnologia somente na utilização de computadores, tablets, 
celulares, sites, redes sociais, software, outras ferramentas e equipamentos 

digitais. As tintas utilizadas nas pinturas rupestres eram retiradas da 
natureza: argila, carvão, minerais, ossos carbonizados que, misturados em 
um mix de vegetais utilizados como aglutinantes, formavam uma gosma 
para ajudar na fixação do pigmento. As primeiras técnicas de pintura criadas 
eram simples, consistiam em assoprar pó de materiais sobre as mãos, a fim 

de deixar marcada a palma da mão na parede. Podemos considerar estas 
ações como as primeiras manifestações de uso de tecnologia para produção 

de tinta e técnica de pintura. A arte, de forma geral em quase todas as 
culturas, está integrada com a tecnologia no que diz respeito à sua 

materialidade, utilização de diferentes suportes, equipamentos, 
ferramentas, mobilidades, técnicas, forma de expressão, comunicação 

humana, multifuncionalidade e influências. O desenvolvimento da 
tecnologia permite, hoje, diferentes criações jamais pensadas antes, como 

exemplo, instalações artísticas com a união da imagem e do som, 
dispensando suportes tradicionais como os quadros e as esculturas. É 

possível consumir arte nas ruas, nos museus e no mundo digital. Cada vez 
mais, podemos ver exposições em lugares abertos, uma fachada de prédio, 
por exemplo, torna-se uma tela multimídia para exposição/reprodução de 
criações artísticas. Na contemporaneidade, percebemos estas intervenções 
quando apreciamos obras de artistas que se apropriam cada vez mais das 

tecnologias para suas produções e de profissionais de tecnologia que criam 
seus produtos inspirados no mundo das artes, das mais variadas formas de 

manifestação artística como a pintura, a escultura e o design. Podemos hoje, 

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


sem sair de casa, interagir com artistas, museus, exposições, com as obras 
etc., com os recursos da tecnologia. 
ATIVIDADE: Produção de um vídeo de um minuto 
Estudante, inicie a atividade lendo atentamente o texto indicado e 
observando as imagens. Participe de um momento de reflexão e debate 
sobre os principais tópicos apontados nas questões que se referem à arte e 
à tecnologia, desde os tempos das cavernas - Arte Rupestre, até a 
contemporaneidade - Arte Digital. Em seguida, faça a produção de um 
vídeo-minuto, seguindo o roteiro de criação indicado, apresentando uma 
linha do tempo com a temática - Arte e Tecnologia: da Arte Rupestre a Arte 

Digital. 

 

 
 

Forma de entrega: 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: 27/09/2021 
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Disciplina: Língua Inglesa Série:  1ªsérie C e D 

Professores:  Flávia Cristina Nerone Semana: 06/09 a 10/09 
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:  Profissões relacionadas a TCI 

Atividade contextualizada: Nesta iremos dar continuidade as atividades do momento 3 – faremos os 

exercícios “c” durante a aula e “d” e “e” (atividades de pesquisa para 

apresenta e discussão na semana de 13/09 a 17/09). No exercício “c”, 
faremos leituras dos balões para construirmos diálogos substituindo 

palavras que aparecerem nestes exercícios para formarmos novos diálogos 
e assim ampliando nosso vocabulário. Já nos exercícios “d e e” em sua casa 
você fará uma pesquisa sobre profissões relacionadas a TCI e compartilhará 
na próxima semana durante aula para completar o quadro e lacuna já citado 
durante esta aula. 
As atividades propostas nesta aula estão no caderno – Currículo em Ação 
volume 3 – páginas 79 e 80. 

Forma de entrega: Alunos que estão on-line enviar foto da atividade – para o e-mail: 
inglesalfredo123@gmail.com 

Alunos no presencial fazer a atividade no caderno. 

Data de entrega: 17/09/2021 

 

 

 

 

 

 

 

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:inglesalfredo123@gmail.com


 

                             E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                3º bimestre - 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES SEMANAIS  

 

 

 

 

Disciplina: Educação Física Série: 1°A, B, C e D 

Professor: José Gilvan Junior Semana: 13 a 17 de setembro 

Tema da aula: S.A-2 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 106 e 107. 

Conteúdo:  O Estrangeirismo e a Educação Física  

Atividade 
contextualizada: 

Nesta Situação de Aprendizagem, vamos navegar por caminhos ainda não explorados e 

para ampliar os conhecimentos, estabelecendo uma relação com a Língua estrangeira e as 
Unidades Temáticas já vivenciadas, para isso como base, utilizaremos o texto O 
Estrangeirismo e a Educação Física da página 106 do caderno Currículo em ação, 

realizando leitura, interpretação e debate sobre o conteúdo proposto. 
Atividade: 

De acordo com o contexto do tema, descreva 10 palavras na área da educação física que 
tenham origem estrangeira.  

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 para o e-mail  edfisicaprimeirosanos@gmail.com ou reescrever a 
atividade no mesmo e-mail e enviar. 

Data de entrega 

via e-mail: 

Até 20 de Setembro 

 

 

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:edfisicaprimeirosanos@gmail.com

