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

Professores:  Elizângela Maria Semana: 8 até 10 de setembro 

Tema da aula: Reportagem, Notícia e Charge Equivalente: 5 aulas 

Habilidades:  (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. 2021 
https://www.youtube.com/watch?v=mGbmqdGeokM  

Conteúdo:  Atividade 1 – Ler para escrever. 

Atividade contextualizada: Queridos alunos, nosso último encontro estudamos os gêneros jornalísticos:  
reportagem, notícia e charge, que muitas vezes se utilizam das imagens para 
expressarem a coletividade e posicionamento editorial do veículo. Nesta 
aula passarei um vídeo sobre bullying e depois os alunos produzirão uma 
notícia sobre o tema. Os alunos que quiserem conversar com a professora 
Cristiane da sala de leitura, sobre o tema vai ser ótimo, pois setembro é 
considerado o mês de prevenção ao suicídio (Setembro Amarelo), e a 
professora está realizando o Projeto Reconecte-se II, onde participaremos 
com as nossas atividades sobre notícias. 

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: 10/09/2021 

 

 

 

 

 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=mGbmqdGeokM
mailto:mariaanjos4@hotmail.com
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Disciplina: Arte Série:  2ª A, B, C 

Professores:  Maria Luzia Semana: 6 a 10/09 

Tema da aula:  As primeiras  animações  Equivalente: 2 aulas 

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

Material de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=7L6d50Bf-yI- Draw my life 
https://www.youtube.com/watch?v=o1d28X0lkJ4&t=11s- Èmile Cohi- 
Fantasmagorie. 
Caderno do aluno São Paulo Faz Escola - segundo semestre- pag. 217/218 

Conteúdo:  Técnicas de animação 

Atividade contextualizada: Estudante, esse é um momento importante para iniciar seu processo de criação na 
produção de um vídeo animado, podendo ser individual ou colaborativo, a partir 
do roteiro traçado nas aulas anteriores escolha uma técnica de animação e 
apresente sua produção compartilhando em sala de aula.  
Técnicas de produção que podem ser utilizadas na construção de uma storyboard: 
Técnica utilizada por Èmile Cohi- desenho com giz na lousa na animação 
Fantasmagorie; 
Técnica Draw my life- que é uma forma de se produzir animação, na qual se conta 
a história desenhando no quadro, apagando; 
Técnica do Flipbook- criar uma sequência de cenas (imagens e ou desenhos); 
Técnica de produção tridimensional dos personagens e cenários utilizando massa 
de modelar, tesoura, fita crepe, barbante, bonecos, brinquedos, materiais 
recicláveis, papéis coloridos, palitos, etc. 
Edição: Utilizar o programa Movie Maker, que é um editor de imagens muito 
simples, ou outro de livre escolha.  
 

Forma de entrega: Os alunos que estão no remoto enviar por e-mail- 
Luziaqueiroz@prof.educacao.sp.gov.br  e/ou compartilhar no Meet no 
momento da aula, e os alunos presenciais apresentarão na sala de aula 
compartilhando no Meet. 

Data de entrega: 20/09/2021 

 

 

 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=7L6d50Bf-yI
https://www.youtube.com/watch?v=o1d28X0lkJ4&t=11s
mailto:Luziaqueiroz@prof.educacao.sp.gov.br
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Disciplina: Educação Física 
Série: 2°A, B e C 

Professor: José Gilvan Junior Semana: de 08 a 10 de setembro 

Tema da aula: CORPO, SAÚDE E BELEZA. Equivalente: 2 aulas 

Habilidades:  Identificar e reconhecer em seus próprios hábitos de vida os fatores de risco para as doenças 
hipocinéticas. 

Material de 
apoio: 

O conteúdo do tema pode ser encontrado no Caderno do aluno São Paulo faz escola 
2°semestre Página 279. 

Conteúdo:  Doenças hipocinéticas  

Atividade 
contextualizada: 

Continuando o tema, faremos uma roda de conversa para um debate sobre a 
hipocinesia, as diferenças entre gerações relacionado às atividades físicas e entender 
por que cada vez é maior o número de pessoas com doenças Co mórbidas. 
Para os alunos em atividades remotas, pesquisar sobre as principais doenças 
Hipocinéticas. 

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 edfisicasegundosanos@gmail.com ou 
reescrever a atividade no mesmo e-mail e enviar. 

Data de entrega 
via e-mail: 

Até 13 de setembro 

 

Bom Trabalho! 

 

 

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:edfisicasegundosanos@gmail.com

