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

Professores:  Eliana Vilalva Semana: 27/09 a 1/10 

Tema da aula: Frankenstein 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 
Vídeo: 200 anos de Frankenstein | Nerdologia 
https://www.youtube.com/watch?v=RNV86w7Bh48 
5 minutos de Romantismo 
https://www.youtube.com/watch?v=jz_As_nzSUA 
Literatura Gótica: o Romantismo também é um terror! 
https://www.youtube.com/watch?v=--MtRzDAQcw 
Navegação em sites de Pesquisa: uso funcional de palavras-chave 
Entenda o que é Fanfic e saiba como escrever 
https://blog.clubedeautores.com.br/2020/08/entenda-o-que-e-fanfic-e-
saiba-como-escrever.html 

Conteúdo:  Literatura gótica, uso funcional de palavras-chave e fanfics 

Atividade contextualizada: A aula dessa semana será a retomada/continuação do visto na aula da 
semana passada. Lembraremos dos conceitos abordados nos vídeos e 
trabalharemos outro, o da fanfic. Pesquisaremos o resumo do livro 
Frankenstein, faremos a leitura do blog que versa sobre o gênero e os 
alunos serão convidados a produzirem uma fanfic sobre o texto norteador 
da aula. 

Forma de entrega: Participação efetiva em sala de aula. 

 

 

 

 

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.youtube.com/watch?v=jz_As_nzSUA
https://www.youtube.com/watch?v=--MtRzDAQcw
https://blog.clubedeautores.com.br/2020/08/entenda-o-que-e-fanfic-e-saiba-como-escrever.html
https://blog.clubedeautores.com.br/2020/08/entenda-o-que-e-fanfic-e-saiba-como-escrever.html
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Disciplina: Arte Série:  1º A, B, C, D 

Professores:  Maria Luzia Semana: 27/09 a 01/10 

Tema da aula:  Artes Visuais-Técnicas/suportes e 
materialidades 

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 5 a 8 
https://www.youtube.com/watch?v=aFGkP3r44RE&list=RDCMUClLQRrPQl
iokm5gBcMehIYg&start_radio=1&rv=aFGkP3r44RE&t=70 
Evolução do desenho 

Conteúdo:  Artes Visuais- Do desenho ao audiovisual 

Atividade contextualizada: Nesta aula faremos uma revisão dos conteúdos do terceiro bimestre, 
focando em artes visuais, suas técnicas, materialidades e suportes. 
 
 

Forma de entrega: Sem entrega de atividade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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=aFGkP3r44RE&list=RDCMUClLQRrPQliokm5gBcMehIYg&start_radio=1&rv=aFGkP3r44RE&t=70
https://www.youtube.com/watch?v=aFGkP3r44RE&list=RDCMUClLQRrPQliokm5gBcMehIYg&start_radio=1&rv=aFGkP3r44RE&t=70
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Disciplina: Língua Inglesa Série:  1ªsérie A, B, C e D 

Professores:  Flávia Cristina Nerone Semana: 27/09 a 01/10 

Tema da aula: What do you use English language for? Equivalente: 2 aulas 

Habilidade:  Fazer uso do inglês como língua de comunicação global, levando em conta a 
multiplicidade e variedade de usos, usuários e funções dessa língua no mundo 
contemporâneo. 

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

Conteúdo:  Use English language in your life 

Atividade contextualizada: Nesta aula iremos começar a Situação de Aprendizagem 2. Faremos uma 
roda conversa sobre a presença da Língua Inglesa em nosso dia a dia, 
completando um quadro sobre seus conhecimentos prévios de palavras que 
você já conhece e palavras ou expressões que você gostaria de aprender e, 
finalizando, iremos ler diálogos para exercitar a pronúncia e estudar 
vocabulário. 
Estas atividades encontram-se nas páginas 83 e 84 – Moment 1 e 2 – 
Caderno do aluno 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 
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Disciplina: Educação Física 
Série: 1°A, B, C e D 

Professor: José Gilvan Junior Semana: 27 a 01 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 
Página 110. 
Joel Santana - Falando um inglês Indefectível 
AVALIANDO O INGLÊS do NEYMAR vs. DANI ALVES: QUEM FALA MELHOR? (Gabriel 
Poliglota) 
A última entrevista pós-luta da lenda Anderson Silva | UFC Vegas 12 

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

Atividade 
contextualizada: 

Ainda continuamos com o uso do inglês como língua de comunicação global e, agora, 
analisaremos 3 vídeos indicados no Caderno Currículo Paulista volume 3 pág. 110, 
sendo o primeiro com entrevistas de 2 jogadores de futebol para mídia internacional, 
a última entrevista do lutador de MMA Anderson Silva como profissional e o famoso 
vídeo, do técnico de futebol Joel Santana, quando era técnico da seleção Sul Africana 
de futebol. 

 

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=iewQ45wJ7JA
https://www.youtube.com/watch?v=oklyCLrYqeA
https://www.youtube.com/watch?v=oklyCLrYqeA
https://www.youtube.com/watch?v=hM5eLxcx5SE

