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ROTEIRO PARA ATIVIDADES SEMANAIS  

 

 

 

 

 

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

Professores:  Elizângela Maria Semana: 20 até 24 de setembro 

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

Equivalente: 5 aulas 

Habilidade:  (EM13LP52) Analisar obras significativas das literaturas brasileiras e de 
outros países e povos, em especial a portuguesa, a indígena, a africana e a 
latino -americana, com base em ferramentas da crítica literária (estrutura 
da composição, estilo, aspectos discursivos) ou outros critérios 
relacionados a diferentes matrizes culturais, considerando o contexto de 
produção (visões de mundo, diálogos com outros textos, inserções em 
movimentos estéticos e culturais etc.) e o modo como dialogam com o 
presente. 

Material de apoio: Caderno do aluno - SP FAZ ESCOLA 2ª série Ensino médio - Língua 
Portuguesa – 2º semestre. 2021/ pg233. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=z72-Gf6ch4c  

Conteúdo:  ATIVIDADE 3 – A EXPRESSIVIDADE NA LEITURA 

Atividade contextualizada: Queridos alunos, nesta aula falarei sobre Parnasianismo e o Simbolismo, 
ambas escolas literárias que surgiram na França em 1866. Após, passarei um 
vídeo sobre o Simbolismo que fala sobre João da Cruz e Sousa que foi um 
poeta brasileiro. Em seguida, vocês realizarão o exercício 2 da página 233 
(pesquisa e apresentação), caderno do aluno — SP Faz escola — 2.º 
semestre.  
Na aula vocês apresentarão os poemas selecionados. 
 

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=z72-Gf6ch4c
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Disciplina: Arte Série:  2ª A, B, C 

Professores:  Maria Luzia Semana: 20 a 24/09 

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: 
Nesta aula os alunos irão apresentar as poéticas pessoais proposta do 
roteiro da semana de 13 a 17/09.  

Atividade a ser apresentada: Atividade 3- Ação expressiva I - página 219 (SP 
Faz Escola- segundo semestre) 

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: de 20 a 27/09/2021 (continuidade da atividade do Roteiro de 13 a 17/09) 

 

 

 

 

 

 

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: Educação Física Série: 2°A, B e C 

Professor: José Gilvan Junior Semana: de 20 a 24 de setembro 

Tema da aula: GINÁSTICA 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, páginas 284 e 285. 

Conteúdo:  Ginástica alternativa 

Atividade 
contextualizada
: 

Agora vamos conhecer os tipos de Ginástica Alternativa. Para introdução do 
conteúdo, faremos análise e responderemos às questões A, B e C do caderno 
do aluno página 284 para entendermos qual a proposta dessa atividade física. 

 

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

Professores:  Flávia Cristina Nerone Semana: 20 a 24.09 

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 – 2ª série 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” realizaremos a Atividade 4 – a partir da observação de um Mapa e a 
leitura de pistas que aparecem nesta atividade.  Você deverá encontrar a 
localização correta de 13 pontos turísticos ao redor do mundo. Esta atividade está 
no caderno do aluno – São Paulo Faz Escola 2ºSementre – páginas 260, 261 e 262. 

Forma de entrega: Sem entrega de Atividades 

 

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 


