
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS                               L17 

                                        2º bimestre - 2021    

                    ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Língua Portuguesa Série: 2º A, B e C 

Professor: Elizângela Maria Semana: 16 até 20 de agosto 

Tema da aula: Reportagem Equivalente: 5 aulas 

Habilidade:  (EM13LP02A) Estabelecer relações entre as partes do texto, tanto na 
produção como na leitura/escuta, considerando a construção composicional 
e o estilo do gênero.  
(EM13LP38) Analisar os diferentes graus de parcialidade/imparcialidade (no 
limite, a não neutralidade) em textos noticiosos, comparando relatos de 
diferentes fontes e analisando o recorte feito de fatos/dados e os efeitos de 
sentido provocados pelas escolhas realizadas pelo autor do texto, de forma a 
manter uma atitude crítica diante dos textos jornalísticos e tornar-se 
consciente das escolhas feitas como produtor. 

Material de apoio: Caderno do aluno - SP FAZ ESCOLA 2ª série Ensino médio - Língua 
Portuguesa – 2º semestre. 

Conteúdo:  Atividade 1 – Ler para escrever. 

Atividade contextualizada: Queridos alunos, nesta aula vamos estudar sobre o gênero 
textual reportagem, que é transmitida através dos veículos jornalísticos, 
como jornais impressos, revistas, sites, TVs e rádios. A sua principal função é 
informar. Agora, responderão a ATIVIDADE 1 – LER PARA ESCREVER, às 
questões A até D, da página 226 do material de apoio.  
Na nossa aula no Meet realizaremos uma interação e a correção. 

Forma de entrega: Alunos que estão no online tirar uma foto da atividade e mandar para o meu 
e-mail: mariaanjos4@hotmail.com 
 

Data de entrega: 20/08/2021 

 

 

Boa Atividade! 
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                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        3º bimestre - 2021    

ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: ARTES Série: 2ª A, B, C  

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

Tema da aula: 
Tempo de fazer, gerando o mostrar. 

Equivalente: 2 aulas 

Habilidades:  Analisar a materialidade em Arte e utilizar suas possibilidades em processos de criação e forma-
conteúdo nas linguagens das artes visuais. 

Material de 
apoio: 

SP faz Escola pág. 215. 
https://br.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&ei=UTF-
8&p=VIDEO+DE+THAMATROPE&type=E210BR91199G0#id=17&vid=5817837dcf720dc
bd97d3b949db6b552&action=view  

Conteúdo:  O desenho de animação 

Atividade 
contextualizada: 

Para ampliação de seu repertório pessoal, foram elencados alguns conceitos 
importantes para o desenvolvimento das atividades.  
Animação: o processo original de animação consiste em organizar uma série de imagens 
(fotogramas), desenhadas, fotografadas, ou produzidas por qualquer outro meio físico 
ou digital. 
Storyboard: Roteiro com todos os desenhos em ordem cronológica referentes às cenas 
de um filme ou de uma história a ser contada, similar a uma história em quadrinhos, 
mas sem os balões. A função do storyboard é mostrar as partes mais importantes de um 
projeto de animação, e, demonstrar e verificar, antecipadamente, qualquer detalhe que 
possa dificultar sua execução. 
Folioscópio ou flipbook: Imagens e/ou desenhos organizados sequencialmente, 
geralmente confeccionados no formato de um livreto para serem folheados dando a 
impressão de movimento, construindo uma sequência animada sem a ajuda de uma 
máquina. Criado ao final do século XIX, este livreto apresenta sempre uma sequência de 
imagens, em diferentes posições, desenhadas em sua borda. Ao folheá-lo rapidamente, 
pode-se ver a sequência dessas imagens se transformarem em uma única em 
movimento. 
Fenacistiscópio ou fantoscope: Inventado no início do século XIX, era um brinquedo que 
criava a ilusão de movimento de imagens estáticas. Um cilindro com pequenas fendas 
permite ver imagens desenhadas e pintadas na parte interna de um cilindro menor. Ao 
girá-lo, vê-se pelas fendas o movimento das imagens. 
Taumatrópio ou thaumatrope: Composto de dois discos de papel colados, tendo entre 
eles um barbante pôr do qual se giram os discos. Ao movimentar rapidamente as 
imagens, de ambos os lados, elas se combinam e formam uma só, completando a ideia 
que se pretende dar à imagem animada. Um exemplo: de um lado, uma gaiola; de outro, 
um pássaro entra na gaiola para, em seguida, sair dela. Foi criado por volta de 1820. 
Georges Méliès (França, 1861-1938) – Cineasta. Tornou-se famoso por seus 
procedimentos técnicos e pelos avanços na narrativa cinematográfica. Antes de fazer 
cinema, foi diretor de espetáculos de ilusionismo no Teatro Robert Houdin. Depois de 
seus primeiros filmes, realizados em 1896, descobriu, por acaso, a trucagem. Começou 
a explorar o ficcional e o fantástico   utilizando o recurso da exposição múltipla de 
negativos, da fotografia composta, de recursos oferecidos pelo teatro, do processo de 

https://br.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&ei=UTF-8&p=VIDEO+DE+THAMATROPE&type=E210BR91199G0#id=17&vid=5817837dcf720dcbd97d3b949db6b552&action=view
https://br.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&ei=UTF-8&p=VIDEO+DE+THAMATROPE&type=E210BR91199G0#id=17&vid=5817837dcf720dcbd97d3b949db6b552&action=view
https://br.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&ei=UTF-8&p=VIDEO+DE+THAMATROPE&type=E210BR91199G0#id=17&vid=5817837dcf720dcbd97d3b949db6b552&action=view


pintura sobre película para conseguir “filmes coloridos”, entre outros efeitos. O mais 
conhecido e, considerado seu apogeu, é o filme Viagem à Lua, de 1902. 
Responda as questões de sondagem da página 215 do caderno do aluno- SP faz Escola, 
pesquise um pouco mais sobre o thaumatrope, coloque a mão na massa, faça um 
thaumatrope e compartilhe na sala de aula sua produção. 

Forma de 
entrega: 

Fazer a atividade no caderno tirar foto e enviar por e-mail preferencialmente 
atelieluziart@gmail.com ou WhatsApp 

Data de entrega: 23/08/2021 

 

Bom Trabalho! 
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                        E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                              3º bimestre - 2021    

              ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Educação Física Série: 2°A, B e C 

Professor: José Gilvan Junior Semana: 16 a 20 de Agosto 

Tema da aula: O TCHOUKBALL. Equivalente: 2 aulas 

Habilidades:  1-Reconhecer a dinâmica básica da modalidade Tchoukball.  
2-Identificar e vivenciar diversas possibilidades dos sistemas de jogo e 
táticas da modalidade trabalhada no bimestre 

Material de apoio: O conteúdo do tema pode ser encontrado no Caderno do aluno São Paulo 
faz escola 2°semestre Páginas,276,277 e 278. 

Conteúdo:  CONHECENDO O TCHOUKBALL 
 

Atividade contextualizada: Faça uma pesquisa sobre o histórico do Tchoukball e justifique o propósito 
da criação deste jogo. 

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 através do e-
mail edfisicaprimeirosanos@gmail.com ou reescrever a atividade no 
mesmo e-mail e enviar. 

Data de entrega via e-mail: Até 20 de agosto 

 

 

Bom Trabalho! 
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E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

3º bimestre - 2021 

    

                              ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Língua Inglesa Série: 2ª A, B e C 

Professor: Flávia Cristina Nerone Semana: 16 a 20/08 

Tema da aula: Edgar Allan Poe Equivalente: 2 aulas 

Habilidades:  Localizar informações específicas em um texto. 

Material de apoio: https://mundoeducacao.uol.com.br/literatura/edgar-allan-poe.htm 
https://alemdolivro.com/2020/02/27/resenha-de-o-gato-preto-em-
quadrinhos-edgar-allan-poe/ 

Conteúdo:  Literatura Norte-América 

Atividade contextualizada: Nesta aula iremos conhecer um pouco sobre Literatura Norte-Americana. 
Vamos dar continuidade as atividades do MMR, estudados na disciplina de 
Língua Portuguesa no 2ºBimestre, propondo uma atividade interdisciplinar 
entre Português e o Inglês no conteúdo de Literatura. 
A atividade a ser feita nesta aula será a apresentação do autor Edgar Allan 
Poe da Literatura Inglesa. Iremos conhecer seu estilo, características, obras e 
em específico a obra “The Black Cat”, “O Gato Preto”. 
Os alunos farão anotações sobre o texto analisado, resumo da obra “The 
Black Cat”. (Escrever quem são as personagens e suas características). 
Teremos a participação da professora da Sala de Leitura que também irá 
comentar sobre a obra e o autor. 

Forma de entrega: Enviar as atividades somente os alunos que estão online e aqueles sem 
conexão. 
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 
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