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ROTEIRO PARA ATIVIDADES SEMANAIS  

 

 

 

 

Disciplina: LÍNGUA PORTUGUESA Série:  3ª A, B e C 

Professores:  Márcia F. Cabral Semana: 13 a 17 de setembro 
Tema da aula: LITERATURAS DE LÍNGUAS 

PORTUGUESA 
Equivalente: 06 (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 

Conteúdo:  LITERATURAS DE LÍNGUAS PORTUGUESA 

Atividade contextualizada: Faremos a retomada de Vanguardas Europeias e, em seguida, a leitura do 
poema Adeus, de Arthur Rimbaud permeando a leitura com reflexões sobre 
o poema e o autor e o porquê da influência das Vanguardas Europeias no 
contexto do movimento modernista brasileiro. Após leitura, reflexão e 
discussão, os alunos deverão responder às questões 1 a, b, c das páginas 248 
e 249.  

Forma de entrega: Alunos on-line, enviar as respostas das questões acima descritas para o e-

mail favretto@professor.educacao.sp.gov.br  

Data de entrega: Até 20 de Setembro, segunda-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: Educação Física Série: 3°A, B e C 

Professor: José Gilvan Junior Semana: de 13 a 17 de setembro 

Tema da aula:  LAZER E TRABALHO Equivalente: 2 aulas 

Habilidades:  1- Construir argumentos sobre a importância do lazer. 
2- Identificar possibilidades de lazer nas atividades de cultura de movimento.  
3- Identificar diferenças e semelhanças de valores, interesses e recompensas nas situações 
de lazer 
 e trabalho. 
4- Identificar e reconhecer as dificuldades/facilidades para o acesso ao lazer.  

Material de apoio: O conteúdo do tema pode ser encontrado no Caderno do aluno São Paulo Faz Escola - 
2°semestre página 297. 

Conteúdo:  O que sabemos sobre lazer e trabalho? 

Atividade 

contextualizada: 

Agora que você já debateu e adquiriu informações importantes sobre o tema, argumente suas 
impressões e expresse, em uma roda de conversa, sobre os espaços disponíveis de lazer 
presente na sua comunidade. Para isso, utilizaremos como base as questões abaixo 
• Existem espaços de lazer suficientes em sua comunidade?  
• O que tem nesses espaços de lazer?  
• Qual o estado de conservação destes locais? 
• Como você pode contribuir com estes espaços de lazer?  
• Quais os pontos positivos e o que precisa melhorar diante de suas impressões?  
• Quais são as alternativas para que a comunidade tenha espaços de lazer em seu bairro? 
Para os alunos em atividades remota, faça um relatório no caderno de Educação Física 
utilizando as questões acima.  

Forma de entrega: Aos alunos em aula remota, fotografar e enviar através do e-mail 
edfisicaterceirosanos@gmail.com ou reescrever a atividade no mesmo e-mail e enviar. 

Data de entrega 

via e-mail: 

Até 13 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 
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Disciplina: Arte Série:  3ª A,B,C 

Professores:  Maria Luzia Semana: 13 a 17/09 
Tema da aula: Concluindo Projeto artístico 

Musical/Videoclipe 

2 aulas 

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

Material de apoio: https://www.tecmundo.com.br/musica/45704-como-a-tecnologia-transformou-
a-industria-da-musica.htm. 
Caderno do aluno São Paulo Faz Escola- segundo semestre 

Conteúdo:  Música e as novas tecnologias 

Atividade contextualizada: Como a tecnologia transformou a indústria da música 

A tecnologia vem transformando absolutamente tudo ao nosso redor. A forma 
como nos comunicamos, o jeito de consumir conteúdo, o compartilhamento de 
histórias diárias e, claro, a forma como conhecemos artistas e ouvimos músicas.  

Grande parte das inovações mais recentes está voltada para o mercado de 
entretenimento. Música, filme, fotografia, turismo etc. Tudo se modificou para dar 
mais possibilidades ao consumidor e abrir novos horizontes para os produtores. 
Essas mudanças são alimentadas, em grande parte, pela velocidade com que as 
informações rodam pelo mundo atualmente. Há pouco mais de cinco anos, era 
praticamente impossível imaginar que uma música pudesse vazar para todo o 
mundo antes de seu lançamento oficial. Atualmente, isso é algo banal no mundo 
da música. A indústria fonográfica mudou muito com a facilidade de distribuição, 
comercialização e divulgação. Isso criou novos serviços, novas demandas e, ao 
mesmo tempo, matou alguns dos antigos hábitos de consumo das últimas décadas. 

A evolução da indústria fonográfica  

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.tecmundo.com.br/musica/45704-como-a-tecnologia-transformou-a-industria-da-musica.htm
https://www.tecmundo.com.br/musica/45704-como-a-tecnologia-transformou-a-industria-da-musica.htm


A evolução da indústria musical se mistura com a evolução das mídias e formatos 
de distribuição, desde os discos de vinil, passando pelo rádio, as fitas K7 e os CDs, 
até chegar ao MP3. Se antes, para fazer sucesso, era preciso estar dentro de uma 
gravadora influente, hoje só é preciso ser bom e, de alguma forma, cair no gosto 
do público. 

Como tudo o que a web já mudou, na música não é diferente: o poder mudou de 
mãos e, agora, a tendência é que o público dite o que quer ver ou ouvir, e não o 
contrário. Com isso, ocorreram mudanças na forma com que os gravadores 
trabalham, o que também garantiu acesso de produtores independentes a um 
enorme público. 

O fim dos álbuns 

Mas qual foi o grande ponto de virada da indústria? Tudo começou ainda na década 
de 90, mais precisamente em 1998. Enquanto no Brasil os mais moderninhos 
usavam discmans (reprodutores portáteis de CDs) para ouvir suas músicas, na 
Coreia do Sul a Saehan criava o primeiro aparelho para reprodução de MP3. 

A portabilidade aliada ao fácil acesso às músicas era a chave para toda uma 
revolução. Enquanto os CDs exigiam meses de espera para seu lançamento e os 
discos tinham preços nada camaradas, o MP3 poderia ser baixado em alguns 
minutos. 

Em 2001, o “boom” da mobilidade explodiu. Steve Jobs anunciava o que viria a ser 
a maior febre da década: o iPod. Ele foi apresentado apenas alguns meses após o 
lançamento do iTunes, a loja da marca que permite comprar músicas em formato 
digital. 

A inovação estava na velocidade, na comodidade e na economia: sem precisar sair 
de casa e sem a necessidade de fazer a compra de álbuns inteiros, você poderia 
curtir suas músicas preferidas, algo nunca imaginado antes. 

Os lançamentos saíram das rádios e foram parar na tela do computador. Para ouvir 
suas músicas no carro ou na hora da ginástica, não era mais necessário comprar 
discos ou ficar esperando em frente ao rádio para gravar fitas. Com poucos cliques, 
tudo passou a caber em seu bolso. 

Forma de entrega: Os alunos que estão no remoto enviar por e-mail ou WhatsApp a produção do 
Videoclipe para o e-mail  Luziaqueiroz@prof.educacao.sp.gov.br e/ou 
compartilhar no Meet no momento da aula, os alunos presenciais apresentarão 
em sala de aula. 

Data de entrega: 27/09/2021 
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Disciplina: Língua Inglesa Série:  3ªsérie A, B e C 

Professores:  Flávia Cristina Nerone Semana: 13 a 17/09 
Tema da aula: Stereotype 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: Caderno de Aluno – São Paulo Faz Escola Volume 2 – 3ªsérie - 2º Semestre 

Conteúdo:  Leitura e interpretação de textos. 

Atividade contextualizada: Nesta aula daremos continuidade ao tema: Estereótipos iremos fazer 
atividade 6 do caderno do aluno, que será a leitura de um depoimento onde 
apresentará as causas, efeitos e como evitar os estereótipos utilizando 
estratégias de leitura com o uso de palavras cognatas. Após a leitura 
completaremos três quadros, apontando as causas, efeito e como evitar 

retirados do texto. 
Esta atividade está na página 281 e 282, no caderno do aluno – São Paulo 
Faz Escola 2º semestre – 3ª série.   

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 
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