
 

                             E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                4º bimestre - 2021 

SEMANA DE ESTUDOS INTENSIVOS - SEI 

 

 

Disciplina: Língua Portuguesa Série:  2º B e C 

Professores:  Elizângela Maria Semana: 13 até 15 de outubro. 

Tema da aula: “Liberte a poesia que está dentro de 
você” 

Equivalente: 5 aulas 

Habilidade essencial:  EM 13 LGG 103- Analisar o funcionamento das linguagens para interpretar e 
produzir criticamente discursos em textos diversas semioses (visuais, verbais, 
sonoras e gestuais). 

Material de apoio: Poesias diversas disponibilizadas na sala de leitura 

Conteúdo:  Poesias, releituras e produção de texto 

Atividade contextualizada: 
Iniciaremos a aula com a devolutiva da Atividade Avaliativa do terceiro 
bimestre.  Em seguida, faremos um Sarau Literário na sala de leitura, com o 
apoio da professora Cristiane, responsável pela sala. Serão disponibilizados 
nas mesas da sala variados livros de poesias com autores diversos, fazendo 
com que o aluno escolha a sua leitura e faça a dramatização, leitura e/ou 
produção de texto.  Neste momento também haverá músicas tocadas pelos 
próprios alunos com a intenção de que sejam motivados a expressarem seus 
sentimentos em forma de poesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                             E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                4º bimestre - 2021 

SEMANA DE ESTUDOS INTENSIVOS – SEI  

 

Disciplina: Arte Série:  2ª A, B, C 

Professores:  Maria Luzia Semana: 13 a 15/10 

Tema da aula: “Liberte a poesia que está dentro de 
você” 

Equivalente: 2 aulas 

Habilidade:  
 EM 13 LGG 103- Analisar o funcionamento das linguagens para interpretar e 
produzir criticamente discursos em textos diversas semioses (visuais, verbais, 
sonoras e gestuais). 

Material de apoio: Poesias diversas (disponibilizadas na sala de leitura) 

Conteúdo:  Poesias/releituras 

Atividade contextualizada: 
 Nesta aula faremos um sarau literário na sala de leitura. Leituras e 
dramatizações de poesias, músicas e produções de textos. Os alunos serão 
motivados a expressarem seus sentimentos em forma de poesia. 

 Exemplo para inspiração e releitura: 
A Rosa de Hiroxima                              

 A rosa hereditária                                 

Pensem nas crianças                              

Mudas telepáticas                                                              

Cegas inexatas                                         

Pensem nas mulheres                            

Rotas alteradas                                        

Pensem nas feridas  

Como rosas cálidas 
Mas, oh, não esqueçam                            

Da rosa da rosa 

Da rosa de Hiroxima 

A rosa radioativa  

Estúpida e inválida 

A rosa da cirrose 

A antirrosa atômica 

Sem cor sem perfume 

Sem rosa e sem nada 

(Vinicius de Moraes) 

Forma de entrega: Sem entrega de atividade 

 

 

 

 



 

                       E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                              4º bimestre - 2021 

    

ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

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

Professor: José Gilvan Junior Semana: de 13 a 15 de outubro 
Tema da aula: Avaliação 3°Bimestre. Equivalente: 2 aulas 

Material de apoio: O conteúdo do tema pode ser encontrado no Caderno do aluno São Paulo 
faz escola 3°bimestre 

Conteúdo:  Temas trabalhados no bimestre 

Atividade contextualizada: Nesta aula, realizarei a devolutiva da Atividade Avaliativa do 3º bimestre 
com análise das questões.  Em seguida, faremos uma reflexão do 3° 
bimestre, com ênfase nos pontos fortes e fracos, para iniciarmos o 4° 
bimestre alinhados em busca de um melhor desempenho. 

 

 

Bom Trabalho! 

 


