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ROTEIRO PARA ATIVIDADES SEMANAIS  

 

 

 

 

 

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

Professores:  Elizângela Maria Semana: 13 até 17 de setembro 

Tema da aula: Poema: ruptura e o diálogo com a 
tradição. 

Equivalente: 5 aulas 

Habilidades:  (EM13LP49) Perceber as peculiaridades estruturais e estilísticas de diferentes 
gêneros literários (a apreensão pessoal do cotidiano nas crônicas, a manifestação 
livre e subjetiva do eu lírico diante do mundo nos poemas, a múltipla perspectiva 
da vida humana e social dos romances, a dimensão política e social de textos da 
literatura marginal e da periferia etc.) para experimentar os diferentes ângulos de 
apreensão do indivíduo e do mundo pela literatura.  

Material de apoio: Caderno do aluno - SP FAZ ESCOLA 2ª série Ensino médio - Língua 

Portuguesa – 2º semestre. 2021 
Site: https://www.ebiografia.com/augusto_anjos/  

Conteúdo:  Atividade 2 – Um pouco de poema do século XIX 

Atividade contextualizada: Queridos alunos, nesta aula explicarei sobre o poeta de Augusto dos Anjos. 

No nosso último encontro estudamos situações recentes como a tragédia 
de Brumadinho, ocorrida neste século, e com base no que analisamos leia o 

poema “O Morcego” (página 231) e façam associações desse conteúdo com 
os dias atuais. Em seguida respondam os exercícios 1 (A e B) e 3 (A até G) 

das páginas 232 a 233 do material de apoio. 

Na nossa aula 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: 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 

https://www.ebiografia.com/augusto_anjos/
mailto:mariaanjos4@hotmail.com
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Disciplina: Arte Série:  2ª A, B, C 

Professores:  Maria Luzia Semana: 13 a 17/09 
Tema da aula:  A dança nas temáticas de filmes Equivalente: 2 aulas 

Habilidade:  
Operar com diferentes procedimentos artísticos na criação de poéticas 

pessoais ou de processos colaborativos. 

Material de apoio: Caderno do aluno São Paulo Faz Escola -  segundo semestre- pag. 218/219 
https://www.youtube.com/watch?v=RtMh5XmTDnk- Ela dança eu danço 

https://www.youtube.com/watch?v=Sgp57W1W2zc-   street dance-3D 
dança final. 

Conteúdo:  As modalidades da dança 
Atividade contextualizada: A dança pode ser encontrada em vários lugares, sejam em danceterias, 

salões, desfiles de carnaval, de rodas de samba, nas ruas, nos grupos de 
amigos, na escola, em diversos ambientes, inusitados ou não. Atualmente, 
vemos vários programas de televisão que incentivam pessoas de diferentes 
gêneros, idades e tipos físicos a se desafiarem em diferentes passos e 
ritmos: tango, bolero, samba, hip hop, rock, funk etc. Para contribuir com 
esta reflexão, participe ativamente da conversa sobre o assunto.  
Ao longo da história do cinema, muitos filmes tiveram como tema principal 

a dança e suas modalidades. A partir do seu repertório cultural e artístico, 

faça uma lista de filmes que tiveram como tema principal a dança, 
ampliando a lista apresentada no caderno do aluno página 219 e responda 
às questões de sondagem de 1 a 5 da mesma página. 

Atividade a ser apresentada: Ação expressiva I - página 219. 

Discutiremos na aula as possíveis adaptações e recursos para realizar a 

atividade 3- Ação expressiva I, do caderno do aluno. 

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: 27/09/2021 

 

 

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=RtMh5XmTDnk-
https://www.youtube.com/watch?v=Sgp57W1W2zc-
mailto:Luziaqueiroz@prof.educacao.sp.gov.br
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Disciplina: Língua Inglesa Série:  2ª série A, B e C 

Professores:  Flávia Cristina Nerone Semana: 13 a 17/09 

Tema da aula: Coordinates, Latitude and Longitude Equivalente: 2 aulas. 

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

Material de apoio: Caderno do Aluno São Paulo Faz Escola – 2º Semestre – 2ªsérie Ensino 

Médio 
Conteúdo:  Leitura de Mapas, Interpretação de Texto e estudo de vocabulário. 

Atividade contextualizada: Nesta aula daremos continuidade ao tema: “Coordinates, Latitude and 
Longitude” Atividade 3 – faremos leitura, verificação de vocabulário e análise de 
mapas e de um texto informativo sobre o significado de latitude e longitude. Após 
a leitura completaremos um mapa mental indicando as palavras chaves que 
representam as palavras latitude e longitude que retiraremos do texto.  
Estas atividades estão no caderno do aluno – São Paulo Faz Escola 2ºSementre – 
páginas 258 e 259. 

Forma de entrega: Alunos que estão no 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
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Disciplina: Educação Física Série: 2°A, B e C 

Professor: José Gilvan Junior Semana: de 13 a 17 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 281. 

Conteúdo:  Doenças hipocinéticas Diabetes, Hipertensão e Colesterol. 

Atividade 
contextualizada: 

Agora que você já debateu e adquiriu informações importantes sobre o tema, 
descreva de acordo com a habilidade proposta, o que você tem feito em 

relação aos seus hábitos de vida para evitar as 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 para o e-mail 

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

Data de entrega 
via e-mail: 

Até 20 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

