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Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA Série:  3ª C 

Professores:  Márcia F. Cabral Semana: 08 a 10 de setembro 

Tema da aula: ARTIGO DE OPINIÃO Equivalente: 06 (seis) aulas 

Habilidade:  (EM13LP05) - Analisar, em textos argumentativos, os posicionamentos assumidos, 
os movimentos argumentativos (sustentação, refutação/contra-argumentação e 
negociação) e os argumentos utilizados para sustentá-los, para avaliar sua força e 
eficácia, e posicionar-se criticamente diante da questão discutida e/ou dos 
argumentos utilizados, recorrendo aos mecanismos linguísticos necessários. 

Material de apoio: Caderno São Paulo Faz Escola - 1º semestre 

Conteúdo:  ARTIGO DE OPINIÃO 

Atividade contextualizada: Para finalizar o conteúdo da aula anterior, continuaremos a atividade 3 – 
“Argumentar é preciso”, página 222 e 223, Artigo de Opinião.  Com base nas 
informações do texto lido sobre os processos histórico, cultural e linguístico, o 
aluno dará continuidade na redação do artigo de opinião sobre o tema “Variação 
Linguística: a norma-padrão é a única forma linguística correta de aceitação 
social?”. 

Forma de entrega: Alunos on-line, enviar o texto escrito para o e-mail 
favretto@professor.educacao.sp.gov.br  

Data de entrega: 10/09/2021 (sexta-feira) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:favretto@professor.educacao.sp.gov.br
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Disciplina: Arte Série:  3ª A,B,C,D 

Professores:  Maria Luzia Semana: 6 a 10/09 

Tema da aula: Discutindo proposta de produção de 
projeto artístico musical. 

2 aulas 

Habilidade:  Pesquisar festivais e salões como formas de mostrar a produção artística 

Material de apoio: Retomada- https://pt.wikipedia.org/wiki/Jingle 
https://www.youtube.com/watch?v=hpZ_O1hrv98- Jingle “Pão Bragança”. 

Conteúdo:  Peça publicitária - A construção de Jingles 

Atividade contextualizada: Jingle [djingou] (que significa "tinido" em português) é um termo da língua inglesa que se 
refere a uma mensagem musical publicitária e elaborada com um refrão simples e de curta 
duração, a fim de ser lembrado com facilidade. É uma música feita exclusivamente para um 
produto, empresa ou político. É, geralmente, uma peça de áudio ou vídeo utilizada por 
emissoras de rádio ou TV para identificação da marca, canal ou frequência. Pode ser falada 
ou cantada. No Brasil é comumente falado "vinheta". 

Um jingle é um slogan memorável que adota, em sua letra, preferencialmente o viés 
emotivo, com rimas para facilitar a memorização e palavras do universo do produto e de 
seu público. Em relação à música, é feito com uma melodia cativante, que leva em conta o 
imaginário auditivo da população e o contexto cultural da época. Sua transmissão 
normalmente ocorre nos rádios e, algumas vezes, em comerciais de televisão. Um jingle 
eficiente é feito para "prender" na memória das pessoas, por isso é tão comum que as 
pessoas se lembrem de jingles que não são mais transmitidos há décadas. 

História 

O primeiro jingle foi produzido em 1926, nos Estados Unidos, para um cereal matinal 
chamado Wheaties, cujo slogan principal era "Para um café da manhã de campeões". O 
auge do jingle foi na década de 1950, nos Estados Unidos, na época do boom econômico. 
Era usado em diversos produtos, como cereais matinais, doces, tabaco, bebidas alcoólicas, 
carros e produtos de higiene pessoal. 

A propaganda já existia em algumas emissoras de rádio no Brasil, na forma de 
merchandising, sem formato e frequência definidos. Em 1932, Ademar Casé, que 
injustamente ficou rotulado como "o homem que prostituiu o rádio no Brasil", veiculou, em 
seu programa de variedades, o primeiro jingle de rádio no Brasil. 

Atividade: Proposta, criar uma peça publicitária-jingle pensando num determinado produto 
e apresentar num videoclipe, podendo ser uma produção individual ou num processo 
colaborativo.  

 

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, os alunos presenciais apresentar em sala de aula. 

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://pt.wikipedia.org/wiki/Jingle
https://www.youtube.com/watch?v=hpZ_O1hrv98-
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Publicidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Refr%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Slogan
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rima
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cereal_matinal
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1950
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ademar_Cas%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_de_variedades
mailto:Luziaqueiroz@prof.educacao.sp.gov.br
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Disciplina: Língua Inglesa Série:  3ªsérie A,B e C 

Professores:  Flávia Cristina Nerone Semana: 06/09 a 10/09 

Tema da aula: Stereotype, Prejudice, 
Discrimination 

Equivalente: 2 aulas 

Habilidade:  Analisar visões de mundo, conflitos de interesse, preconceitos e ideologias 
presentes nos discursos veiculados nas diferentes mídias, ampliando suas 
possibilidades de explicação, interpretação e intervenção crítica da/na realidade. 

Material de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=OggAYaR8GZs - Preconceito e 
estereótipos. 
https://www.youtube.com/watch?v=vPtQRr9t2zc - Preconceito e 
Discriminação 

Conteúdo:  Estudo de Vocabulário. 

Atividade contextualizada: Nesta aula daremos continuidade ao tema: Estereótipos, conhecendo o 
significado de Preconceito e Discriminação. Vamos assistir a 2 vídeos curtos 
sobre este assunto (links dos vídeos aparecem no campo Material de apoio 
deste roteiro), faremos discussões sobre o que foi observados nos vídeos e 
depois completaremos o mapa mental do exercício “a” onde iremos colocar 
o significado de Estereótipo, Preconceito e Discriminação. 
Esta atividade está na página 280 e 281, no caderno do aluno – São Paulo 
Faz Escola 2º semestre – 3ª série.   

Forma de entrega: Alunos que estão on-line enviar foto da atividade para o e-mail: 
inglesalfredo123@gmail.com 
Alunos no presencial fazer a atividade no caderno. 

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=OggAYaR8GZs
https://www.youtube.com/watch?v=vPtQRr9t2zc
mailto:inglesalfredo123@gmail.com

