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

Professores:  Elizângela Maria Semana: 27/09 até 01 de outubro. 

Tema da aula: ATIVIDADE 4 – LITERATURA E 
SOCIEDADE 

Equivalente: 5 aulas 

Habilidade:  (EM13LP01) Relacionar o texto, tanto na produção como na leitura/ 
escuta, com suas condições de produção e seu contexto sócio-histórico de 
circulação (leitor/audiência previstos, objetivos, pontos de vista e 
perspectivas, papel social do autor, época, gênero do discurso etc.), de 
forma a ampliar as possibilidades de construção de sentidos e de análise 
crítica e produzir textos adequados a diferentes situações. 

Material de apoio: Caderno do aluno - SP FAZ ESCOLA 2ª série Ensino médio - Língua 
Portuguesa – 2º semestre. 2021/ págs.235 até 238. 

Conteúdo:  ATIVIDADE 4 – LITERATURA E SOCIEDADE  

Atividade contextualizada: Queridos alunos, pelo trajeto que já realizamos por meio dos textos 
literários, podemos perceber que a literatura apreende acontecimentos do 
cotidiano com a finalidade de propiciar aparências modificadas aos leitores. 
Continuando com os estudos das escolas literárias, agora vocês vão ver um 
pouco a respeito de mais duas escolas: Realismo e Naturalismo. Depois 
leiam o capítulo 17, da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas (pg.235), 
em seguida, respondam o exercício 2 das páginas 237 a 238 (A até G).  
Na nossa aula (Meet e presencial) realizaremos uma interação e a correção. 
  

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 
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Disciplina: Arte Série:  2º A, B, C 

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

Tema da aula:  Artes visuais/dança 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. 215/219 

 

Conteúdo:  Artes visuais/ modalidades das danças e processos de criação 

Atividade contextualizada: 
 Nesta aula farei uma revisão dos conteúdos do caderno do aluno- segundo 
semestre, os processos de criação em artes visuais e as modalidades de 
dança nos festivais. Faremos uma roda de conversa para que contribuam 
com os conhecimentos do cotidiano e de suas vivências e ampliem o 
repertório pessoal em relação às artes.  

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

Professor: José Gilvan Junior Semana: de 27 a 01 de outubro 

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 287. 
Conteúdo:  EXERCÍCIOS FÍSICOS E PRÁTICA ESPORTIVA EM NÍVEIS E CONDIÇÕES ADEQUADAS 

Atividade 
contextualizada: 

Após conhecermos os tipos de Ginástica alternativa, agora vamos estudar sobre as 
lesões musculoesqueléticas provindas de exercícios físicos. Para isso, farei 
levantamento prévio e explanação do tema. Para finalizar, apresentarei um vídeo para 
análise e esclarecimento de alguma dúvida que venha a existir.  

 

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: 27/09 a 01/10. 

Tema da aula: Direction in your city 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: https://lingokids.com/pt-br/ingles-para-criancas/direcoes-em-ingles 
 

Conteúdo:  Leituras de Mapas  

Atividade contextualizada: Nesta aula faremos uma atividade complementar, para ampliar o 
vocabulário com palavras ou expressões que indicam direções, trajetos e 
lugares dentro de uma cidade. 
Na página 2 deste roteiro aparecem as figuras e expressões ou frases que 
iremos utilizar nesta atividade. 

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 

https://lingokids.com/pt-br/ingles-para-criancas/direcoes-em-ingles


 


