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PDCA – Devido ao dia da Atividade Avaliativa, sexta-feira, dia 24/09, retomaremos ao mesmo Roteiro da 

semana de 20 a 24/09. 

Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA Série:  3ª C 

Professora:  Márcia F. Cabral Semana: 27/09 a 01/10 

Tema da aula: Literatura Africana de Língua 
Portuguesa 

Equivalente: 6 (seis) 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 São Paulo Faz Escola – 2º semestre – páginas 249 a 251 
PPT – Mapa “A Língua Portuguesa no Mundo” 

Conteúdo:  Literatura Africana  

Atividade contextualizada: Iniciaremos a aula fazendo uma retomada de conteúdo da 1ª série, 
Lusofonia. Após, faremos a leitura compartilhada dos textos I, II e III e, 
concomitantemente, responderemos às questões pertinentes aos textos. 

Forma de entrega: Não há atividade para entrega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:  3ª A, B e C 

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

Tema da aula: Conclusão projeto artístico 
musical/feedback  

2 aulas 

Habilidade:  
Usar linguagens e mídias em situações de planejamento e desenvolvimento 
de projetos artístico musical. 

Material de apoio: Caderno do aluno São Paulo Faz Escola- segundo semestre pág. 227 

Conteúdo:  Música e as novas tecnologias 

Atividade contextualizada: 
Nesta aula faremos uma roda de conversa para autoavaliarmos o resultado do 

projeto artístico musical (videoclipe). Os alunos deverão apontar os pontos 

negativos e positivos, sugerir formas de inovar e melhorar as performances nos 

próximos projetos, atribuir um conceito (nota de 0 a 10) pelo engajamento no 

projeto de arte. 

Forma de entrega: Sem entrega de atividade 
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Tarefas CMSP – 1,0 
Atividades dos roteiros – 4,0 
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Atividade Avaliativa – (Área – 1,0 / Disciplina – 2,0) = 3,0 
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Disciplina: Língua Inglesa Série:  3ªsérie A, B e C 

Professores:  Flávia Cristina Nerone Semana: 27/09 a 01/10 

Tema da aula: Alice in Wonderland Equivalente: 2 aulas 

Habilidade:  Ler, compreender, analisar e interpretar textos diversos, inferindo seus traços 
característicos, bem como suas finalidades e usos sociais. 

Material de apoio: Caderno de Aluno – São Paulo Faz Escola Volume 2 – 3ª série - 2º Semestre 

Conteúdo:  Leitura e Interpretação de Texto. 

Atividade contextualizada: Nesta aula iremos retomar a atividade 4 e verificar um trecho da obra de 
Alice no País da Maravilhas para fazer a correção do questionário já pedido 
em roteiro anterior, que não tivemos tempo hábil para ler e verificar as 
respostas.  
Esta atividade encontra-se na página 280 – caderno do ano – 2º semestre. 

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 



 

                             E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                3º bimestre - 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES SEMANAIS  

 

 

 

 

 

Disciplina: Educação Física 
Série: 3°A, B e C 

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

Tema da aula:  CONTEMPORANEIDADE Equivalente: 2 aulas 

Habilidades:  1- Identificar a influência das mídias (jogos virtuais) na vida cotidiana. 
2- Elaborar estratégias cooperativas e competitivas para os jogos virtuais 

Material de apoio: O conteúdo do tema pode ser encontrado no Caderno do Aluno São Paulo Faz Escola 
- 2°semestre, página 298. 

Conteúdo:  TÚNEL DO TEMPO ... O DESAFIO ... 

Atividade 
contextualizada: 

Agora o tema é contemporaneidade, e não existe nada mais contemporâneo do que 
os games e os jogos virtuais. A partir disso, vamos explorar o histórico do videogame 
e em seguida, realizar um debate com base nas questões da página 298 do caderno 
do aluno. 

Bom Trabalho! 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO 3º BIMESTRE 
Tarefas CMSP – 1,0 
Atividades dos roteiros – 4,0 
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