
 

                             E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                3º bimestre - 2021 

SEMANA DE ESTUDOS INTENSIVOS - SEI 

 

 

Disciplina: Língua Portuguesa Série:  2ª B 

Professores:  Elizângela Semana: 4 a 8/10 

Tema da aula: Aula 1 – A arte Literária Equivalente a 5 aulas 
Habilidade:  Identificar em manifestações culturais, individuais e/ ou 

coletivas, elementos estéticos, históricos e sociais.  

Material de apoio: Caderno Aprender Sempre – Volume 3  

Conteúdo:  Texto Literário e não Literário 

Atividade 
contextualizada: 

Queridos alunos, nesta aula vamos ler dois fragmentos textuais 
da Sequência de Atividade 2, Aula 1 — A arte Literária, no 
caderno do aluno Aprender Sempre (volume 3). Depois iremos 
ativar os conhecimentos prévios para responderem às questões 
A até E, nas páginas 24 e 25. Em seguida realizaremos a 
correção das questões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                             E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                3º bimestre - 2021 

SEMANA DE ESTUDOS INTENSIVOS - PEI 

 

Disciplina: Arte Série:  2ª A, B, C 

Professores:  Maria Luzia Semana: 04  a 08/10 

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 

                                3º bimestre - 2021 

         SEMANA DE ESTUDOS INTENSIVOS - SEI 

Disciplina: Inglês Série:  2ª C 

Professora: Flávia Nerone Semana: 4 a 8/10 

Tema da aula: Esportes Radicais Equivalente a 5 aulas 

Habilidade:  Posicionar-se, criticamente diante do texto do outro, defendendo ponde 
vista coerente a partir de argumentos. 

Material de apoio: https://lingokids.com/pt-br/ingles-para-criancas/esportes-em  

Conteúdo:  Estudo de vocabulário e Interpretação de texto. 

Atividade 
contextualizada: 

Nesta aula iremos analisar um texto em língua estrangeira sobre o esporte 
“Parkour”.  Em seguida, vamos verificar as palavras cognatas, parecidas 
com português, identificar palavras e expressões que já conhecemos o 
significado e fazer exercícios de Interpretação de texto. Após os exercícios 
realizados faremos um bate papo sobre os tipos de esporte e o porquê 
gostamos deles. 

 

 

 

 

 

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


 

                             E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                3º bimestre - 2021 

SEMANA DE ESTUDOS INTENSIVOS - SEI 

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

Professor: José Gilvan Junior Semana: 04 a 08 de outubro 

Tema da aula: Reflexos do passado no presente para o futuro Equivalente: 2 aulas 

Habilidades:  Analisar o funcionamento das linguagens para interpretar e produzir criticamente discursos 
de diversas semioses. (visuais, verbais, sonoras e gestuais). 

Material de apoio: Texto elaborado pelo professor José Gilvan de Lima Júnior, com frases retiradas da internet. 

Atividade 
contextualizada: 

Faremos leitura compartilhada do texto abaixo, onde analisaremos e interpretaremos 
realizando comparação com a qualidade de vida e o projeto de vida de cada um. 
          

         E agora? 

 

● A vida é feita de escolhas, e uma hora você é obrigado a escolher o que quer seja 

certo ou errado. 

● A vida humana é feita de escolhas. Sim ou não. Dentro ou fora. Em cima ou embaixo. 

E também há as escolhas que importam. Amar ou odiar. Ser um herói ou um 

covarde. Brigar ou se entregar. Viver. Ou morrer. Essa é uma escolha importante. E 

nem sempre ela está nas suas mãos. 

● A vida é feita de escolhas. Quando você dá um passo à frente, inevitavelmente 

alguma coisa fica para trás. 

● A vida tem a ver com escolhas. Nós somos a soma das nossas escolhas. E a maioria 

delas não é feita por nós. Você não pode escolher quando vai nascer. Não pode 

escolher onde vai nascer. Você não pode escolher a família em que vai nascer. Nem 

mesmo quem vai amar. Mas você pode escolher como vai amar! 

● Dizem que a vida é feita de escolhas, eu prefiro dizer que é feita de consequências… 

● A vida é feita de duas escolhas: sim ou não, em todas as decisões temos que escolher 

seguir em frente ou parar por aqui, e duas delas não se têm controle nenhum, o dia 

de nascer e morrer. 

● Precisamos entender que a vida é feita de escolhas. Quando escolhemos algo, 

precisamos estar preparados para arcar com as consequências, que nem sempre são 

fáceis de lidar. 

● A vida não é feita de escolhas, e sim de trocas. Algumas são boas, outras são ruins, 

mas todas elas têm um custo. 

● Nossa vida é feita de escolhas, porém existem pessoas que não sabem fazer boas 

escolhas! 

● A vida é feita de escolhas! 

Eu escolhi ser feliz! 

 

. 

 

 


