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Vídeo- “Simon Schama - Qual a função da arte?”. 
Simon Schama, historiador, professor e crítico de arte britânico, explica qual é a definição de arte. Conferencista do Fronteiras do 

Pensamento 2008. 
Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=7mrj6wcOrVY 

 

Vídeo- “Cultura todo mundo tem uma”. 
Todo mundo tem cultura, transmitida dentro de uma sociedade de geração em geração, como uma herança social. Parte dessa herança 
são símbolos e linguagens compreendidos por todos os membros de uma mesma comunidade. Esses símbolos, no entanto, podem 

mudar de uma cultura para outra. 
Disponível em 

https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/cultura-todo-mundo-tem-uma- 1 
 

Imagem: “O triunfo da morte, pieter bruegel, o velho, 1562. “ 

Durante a Idade Média e início da Idade Moderna pragas, epidemias e guerras religiosas e políticas assolaram a Europa. Falou-se em 
"castigo divino", como se não houvesse possibilidade de salvação para a humanidade. Uma das formas em que esta visão 

apocalíptica do futuro proliferou-se foi A Dança da Morte: uma temática do imaginário popular medieval. 
Disponível em https://www.historiadasartes.com/wp-
content/uploads/2017/11/m_BrueghelVelhoTriunfoMorte-560x450.jpg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7mrj6wcOrVY
https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/cultura-todo-mundo-tem-uma-1
https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/cultura-todo-mundo-tem-uma-1
https://www.historiadasartes.com/wp-content/uploads/2017/11/m_BrueghelVelhoTriunfoMorte-560x450.jpg
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Editor de histórias em quadrinhos- Hagaquê 
Foi desenvolvido de modo a facilitar o processo de criação de HQs por usuários ainda inexperientes no uso do computador, mas com 
recursos suficientes para não limitar sua imaginação – Disponível em https://www.nied.unicamp.br/projeto/hagaque/ 

 

Simulação – Criação de histórias em quadrinhos 
Fábrica de ideias criação de histórias em quadrinhos, incentivando à produção de textos e à criação de ilustrações. Disponível em 

http://www.proativa.virtual.ufc.br/objetos_aprendizagem/tirinhas/tirinhas.html 
 

Curso de desenho online: 

O curso de Introdução ao Desenho da ABRA Online tem por objetivo transmitir os principais Fundamentos do Desenho, iniciando por 
linhas, formas básicas e proporção, passando por esquemas construtivos, composição, espaços negativos, até a avaliação final com a 

produção da releitura de uma obra de arte. Disponível em 
http://abra.com.br/curso-online/introducao-ao-desenho-online/ 

 

As diferentes funções da arte. 
O conteúdo apresenta as três principais funções da arte na sociedade. 
Disponível em 

https://www.historiadasartes.com/olho-vivo/pra-que-serve-a-arte/ 
 

Visita virtual a museus. 

O site indica 10 museus ao redor que oferece uma visita virtual. https://escolaeducacao.com.br/museus-para-visitar-sem-online-durante-a- 
quarentena/ 

https://www.nied.unicamp.br/projeto/hagaque/
http://www.proativa.virtual.ufc.br/objetos_aprendizagem/tirinhas/tirinhas.html
http://abra.com.br/curso-online/introducao-ao-desenho-online/
https://www.historiadasartes.com/olho-vivo/pra-que-serve-a-arte/
https://escolaeducacao.com.br/museus-para-visitar-sem-online-durante-a-quarentena/
https://escolaeducacao.com.br/museus-para-visitar-sem-online-durante-a-quarentena/
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Vídeo: “Anita Malfatti: Modernista por Natureza”. 

É possível verificar os costumes de início do século 20, as influências das viagens realizadas e de seus professores, além das críticas 
que recebeu e a sua importância para a concretização do movimento modernista brasileiro. Disponível em 

https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/anita-malfatti- modernista-por-natureza 
 

Canva- Plataforma de design gráfico. 

Permite aos usuários criar gráficos de mídia social, apresentações, pôsteres e outros conteúdos visuais. Está disponível online e em 
dispositivos móveis e integra milhões de imagens, fontes, modelos e ilustrações. Disponível em 
https://www.canva.com/q/pro-signup/ 

 

A arte indígena. 
Texto introdutório sobre a arte indígena. Disponível em https://www.historiadasartes.com/nobrasil/arte-indigena/ 

 
 

O Modernismo no Brasi. 

Conteúdo possui texto histórico, obras e mídia em vídeo sobre o modernismo. Disponível em 
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo359/modernismo-no-brasil 
 

https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/anita-malfatti-modernista-por-natureza
https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/anita-malfatti-modernista-por-natureza
https://www.canva.com/q/pro-signup/
https://www.historiadasartes.com/nobrasil/arte-indigena/
http://enciclopedia.itaucultural.org.br/termo359/modernismo-no-brasil
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O Modernismo no Brasil. 
O conteúdo apresenta os 11 principais artistas brasileiros da Arte Moderna. Disponível em 
https://arteref.com/arte/artistas-brasileiros-de-arte-moderna/ 

 

O modernismo no Brasil. 
O vídeo possibilita a contextualização da "Semana de Arte Moderna", com seus artistas e obras. Disponível em 
https://curriculomais.educacao.sp.gov.br/historia-do-brasil-semana-de- arte-moderna/ 

 

Visita virtual a museus. 
O site indica 10 museus ao redor que oferece uma visita virtual. https://escolaeducacao.com.br/museus-para-visitar-sem-online-durante-a- 
quarentena/ 

 

Tarsila do Amaral. 
Cartão postal. Disponível em http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=334&ev ento=1 

https://arteref.com/arte/artistas-brasileiros-de-arte-moderna/
https://curriculomais.educacao.sp.gov.br/historia-do-brasil-semana-de-arte-moderna/
https://curriculomais.educacao.sp.gov.br/historia-do-brasil-semana-de-arte-moderna/
https://escolaeducacao.com.br/museus-para-visitar-sem-online-durante-a-quarentena/
https://escolaeducacao.com.br/museus-para-visitar-sem-online-durante-a-quarentena/
http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=334&amp;evento=1
http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=334&amp;evento=1
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Texto e Vídeo: “Por trás das fotografias de Sebastião Salgado” Apresentam a vida e a visão do fotografo Sebastião Salgado. 

Disponível em https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/por-tras-das-fotografias-de- sebastiao-salgado 
 

Rede social: “GlogsterEdu” 

Espaço para criação de cartazes online multimídia – com texto, fotos, vídeos, gráficos, sons, desenhos, anexos de dados. 
Disponível em http://edu.glogster.com/ 

 

Rede social: “Instagram”. 
Pode ser utilizada para o compartilhamento de fotos e vídeos entre seus usuários e que permite aplicar filtros digitais. Disponível 
em https://www.instagram.com/ 

 

Vídeoaula: “Arte no vestibular: O que cai no ENEM sobre História da Arte”. 
História da Arte nos vestibulares da UNICAMP, USP, UNESP e no ENEM. 

 
Exercícios de Vestibular sobre Arte. Disponível em https://youtu.be/e6PY1wdC46Q 
Visita virtual a museus. 
O site indica 10 museus ao redor que oferece uma visita virtual. https://escolaeducacao.com.br/museus-para-visitar-sem-online-durante-a- 
quarentena/ 

https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/por-tras-das-fotografias-de-sebastiao-salgado
https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/por-tras-das-fotografias-de-sebastiao-salgado
http://edu.glogster.com/
https://www.instagram.com/
https://youtu.be/e6PY1wdC46Q
https://escolaeducacao.com.br/museus-para-visitar-sem-online-durante-a-quarentena/
https://escolaeducacao.com.br/museus-para-visitar-sem-online-durante-a-quarentena/
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Conhecimento e revisão sobre as noções básicas de nutrição e alimentação. Disponível em 

http://www.sesc.com.br/mesabrasil/cartilhas/cartilha6.pdf   
 

Artigo intitulado "Qualidade de vida: atividade física aliada à alimentação". Nele há uma interessante articulação entre a importância dos 
cuidados com alimentação para a prática de atividades físicas. Disponível em https://blogeducacaofisica.com.br/qualidade-de-vida/ 
     

Infográfico Interativo que faz o Cálculo do IMC. Disponível em https://www.tuasaude.com/calculadora/imc/ 
 

Leitura complementar sobre obesidade. Disponível em https://www.endocrino.org.br/10-coisas-que-voce-precisa-saber-sobre-
obesidade/ 

 
Matéria que mostra os benefícios e malefícios do consumo de proteínas no organismo humano. Pode ser utilizado para exemplificar 
aspectos referentes à participação da alimentação e do exercício físico no desenvolvimento e controle da obesidade. Disponível em 

http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2013/04/ingerir-proteina-e-essencial-na-dieta-mas-excesso-causa-riscos-saude.html 
 

O Material no site a seguir aborda a história da dança e os principais movimentos da dança no percurso histórico da humanidade. 
Disponível em  
http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=102 

 
Compilação de canções utilizadas em cantigas de roda. Disponível em https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/artes/cantigas-de-

roda 
 
Vídeo interativo com a apresentação animada das provas do atletismo. Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=UG4n1pk4Uk8 

http://www.sesc.com.br/mesabrasil/cartilhas/cartilha6.pdf
https://blogeducacaofisica.com.br/qualidade-de-vida/
https://www.tuasaude.com/calculadora/imc/
https://www.endocrino.org.br/10-coisas-que-voce-precisa-saber-sobre-obesidade/
https://www.endocrino.org.br/10-coisas-que-voce-precisa-saber-sobre-obesidade/
http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2013/04/ingerir-proteina-e-essencial-na-dieta-mas-excesso-causa-riscos-saude.html
http://www.arte.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=102
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/artes/cantigas-de-roda
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/artes/cantigas-de-roda
https://www.youtube.com/watch?v=UG4n1pk4Uk8
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Artigo sobre os tipos de corridas. Disponível em 
https://www.jasminealimentos.com/estilo-de-vida/tipos-de-corrida-modalidades-para-cada-perfil/ 
 

Atletismo - regras e história da modalidade. Disponível em https://regrasdoesporte.com.br/atletismo-regras-modalidades-corrida-
arremessos-e-regras.html 

 
Esportes Radicais (sugestão: Slackline). Disponível em https://impulsiona.org.br/slackline-educacao-fisica/ 
 

Esportes Radicais. Conheça os tipos de práticas corporais em torno do slackline. Disponível em https://blogeducacaofisica.com.br/tudo-
sobre-o-slackline/ 

 
Tudo sobre futsal. Disponível em https://www.udemy.com/course/curso-de-futsal-fs21/ 
 

O material educativo a seguir conta a histórica cronológica do futebol, de forma dinâmica e interativa. Disponível em 
https://www.curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/futebol-150-anos-do-esporte 

 
O material disponibilizado no portal do Currículo Interativo da Sedu trata de um objeto de aprendizagem sobre as principais regras do 
futebol. Disponível em https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/as-leis-do-futebol 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

https://www.jasminealimentos.com/estilo-de-vida/tipos-de-corrida-modalidades-para-cada-perfil/
https://regrasdoesporte.com.br/atletismo-regras-modalidades-corrida-arremessos-e-regras.html
https://regrasdoesporte.com.br/atletismo-regras-modalidades-corrida-arremessos-e-regras.html
https://impulsiona.org.br/slackline-educacao-fisica/
https://blogeducacaofisica.com.br/tudo-sobre-o-slackline/
https://blogeducacaofisica.com.br/tudo-sobre-o-slackline/
https://www.udemy.com/course/curso-de-futsal-fs21/
https://www.curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/futebol-150-anos-do-esporte
https://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/as-leis-do-futebol


GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Secretaria de Estado da Educação 

Subsecretaria de Educação Básica e Profissional 
Gerência de Ensino Médio 

 

 
 

ENSINO MÉDIO 

2ª SÉRIE 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

1º TRIMESTRE 

SUGESTÕES DE OBJETOS DE APRENDIZAGEM 

 
Playlist de vídeo aulas abordando alguns princípios fisiológicos do treinamento físico. Disponível em 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqe7uVD0Cv3mJdvifwqT15_S6lizVdn9A 
 
No site a seguir há um compilado de textos informativos direcionados aos docentes sobre algumas das principais danças tradicionais 

brasileiras. Disponível em  http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=418 
 

No site a seguir há um compilado de textos informativos direcionados aos docentes sobre algumas das principais danças tradicionais nos 
diferentes países do mundo. Disponível em http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=425 
 

Conheça a história, movimentos, curiosidades e muito mais sobre o Xadrez por meio do portal https://www.soxadrez.com.br/. Também 
é possível jogar on-line! 

 
Vídeo introdutório sobre os fundamentos do Badminton. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=pb-

McqdGQPw&feature=emb_title 
 
Material ilustrativo sobre os fundamentos do Badminton. Disponível em https://arte.folha.uol.com.br/esporte/2016/que-esporte-e-

esse/badminton.html 
 

Vídeo ilustrativo sobre as principais regras do jogo de tênis. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=OvQNWsLfGwY 
 
Conheça as principais características e curiosidades sobre os jogos de raquete em https://blog.rakete.com.br/esportes-raquete/ 

 
Vídeo que apresenta as regras do jogo de Vôlei e também as dimensões oficiais da quadra. Possibilita compreender as principais regras 

do jogo do Esporte Coletivos, necessários tanto para a prática como para a arbitragem. Disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=NlxVnHs68BY 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLqe7uVD0Cv3mJdvifwqT15_S6lizVdn9A
http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=418
http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=425
https://www.soxadrez.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=pb-McqdGQPw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=pb-McqdGQPw&feature=emb_title
https://arte.folha.uol.com.br/esporte/2016/que-esporte-e-esse/badminton.html
https://arte.folha.uol.com.br/esporte/2016/que-esporte-e-esse/badminton.html
https://www.youtube.com/watch?v=OvQNWsLfGwY
https://blog.rakete.com.br/esportes-raquete/
https://www.youtube.com/watch?v=NlxVnHs68BY
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Este vídeo está disponível no Currículo Interativo da Sedu e trata de um programa da série Atividade traz o depoimento de Bernardinho, 
técnico campeão mundial que conta como conheceu a modalidade e dá dicas para estimular a prática dos estudantes. O documentário 
mostra ainda as principais regras do esporte, como a estrutura de jogo, disposição da quadra, formação das equipes e detalhes como a 

diferença de altura para a colocação da rede. Disponível em 
https://www.curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/voleibol-1-2 

 
O rodízio no voleibol. Disponível em 
https://pt.wikihow.com/Fazer-o-Rod%C3%ADzio-no-Vôlei  

 
Este objeto de aprendizagem trata de um jogo virtual simulador do voleibol. Disponível em https://escoladigital.org.br/odas/vamos-

jogar-volei-46778 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

https://www.curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/voleibol-1-2
https://pt.wikihow.com/Fazer-o-Rod%C3%ADzio-no-V%C3%B4lei
https://escoladigital.org.br/odas/vamos-jogar-volei-46778
https://escoladigital.org.br/odas/vamos-jogar-volei-46778
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O artigo traz os tipos mais comuns de lesões esportivas. Disponível em https://www.gazetadopovo.com.br/viver-bem/saude-e-bem-

estar/conheca-as-lesoes-mais-comuns-nos-esportes-e-nas-academias/ 
 
Documentário que explica o surgimento do judô. Disponível em http://www.youtube.com/watch?v=xdeTNVmWwpc 

 
Material sobre os aspectos históricos e as principais regras do Judô. Disponível em http://rededoesporte.gov.br/pt-

br/megaeventos/olimpiadas/modalidades/judo 
 
Material sobre os aspectos históricos e as principais regras da Luta Greco-Romana. Disponível em http://rededoesporte.gov.br/pt-

br/megaeventos/olimpiadas/modalidades/lutas 
  

O objeto virtual é um vídeo que apresenta a luta indígena chamada Huka Huka. Disponível em 
https://curriculomais.educacao.sp.gov.br/xingu-huka-huka/ 

 
No site a seguir há uma compilagem com materiais interessantes sobre inúmeras modalidades de lutas para fácil acesso. Disponível em 
http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=177 

 
O vídeo possibilita identificar o objetivo do handebol, sua dinâmica básica e compreender suas principais regras, reconhecendo-as na 

dinâmica do jogo. Disponível em http://tvescola.mec.gov.br/tve/video?idItem=470 
 
Vídeo ilustrativo sobre as principais regras do handebol. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=GR6elWQ6qV8 

 
Matéria sobre os aspectos históricos do handebol. Disponível em http://www.brasil2016.gov.br/pt-br/olimpiadas/modalidades/handebol 

 
 

https://www.gazetadopovo.com.br/viver-bem/saude-e-bem-estar/conheca-as-lesoes-mais-comuns-nos-esportes-e-nas-academias/
https://www.gazetadopovo.com.br/viver-bem/saude-e-bem-estar/conheca-as-lesoes-mais-comuns-nos-esportes-e-nas-academias/
http://www.youtube.com/watch?v=xdeTNVmWwpc
http://rededoesporte.gov.br/pt-br/megaeventos/olimpiadas/modalidades/judo
http://rededoesporte.gov.br/pt-br/megaeventos/olimpiadas/modalidades/judo
http://rededoesporte.gov.br/pt-br/megaeventos/olimpiadas/modalidades/lutas
http://rededoesporte.gov.br/pt-br/megaeventos/olimpiadas/modalidades/lutas
https://curriculomais.educacao.sp.gov.br/xingu-huka-huka/
http://www.educacaofisica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=177
http://tvescola.mec.gov.br/tve/video?idItem=470
https://www.youtube.com/watch?v=GR6elWQ6qV8
http://www.brasil2016.gov.br/pt-br/olimpiadas/modalidades/handebol
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● Técnica de leitura em Língua Inglesa 
https://www.infoescola.com/ingles/tecnicas-de-leitura-e-compreensao-de-textos-em-lingua-inglesa/ 

 
● Estratégias para estudar de maneira mais eficiente. 

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/go-the-distance/unit-1/session-3 

 
● Simulados: 

https://www.solinguainglesa.com.br/simulados.php 

● Uso comunicativo do Presente Simples e Contínuo: 

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate/unit-2/session-2/activity-3 

● Vocabulary Quizzes: 

Vocabulary about having an opinion https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/quizzes/unit-1/session-16 

Vocabulary about having doubts https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/quizzes/unit-1/session-17 

 

● Grammar Quizzes: 

Expressing preferences: https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/quizzes/unit-1/session-4 
Reflexive pronouns: https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/quizzes/unit-1/session-10 

● Atividade: What's it like where you live? 
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate/unit-3/session-3/activity-1  

 

https://www.infoescola.com/ingles/tecnicas-de-leitura-e-compreensao-de-textos-em-lingua-inglesa/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/go-the-distance/unit-1/session-3
https://www.solinguainglesa.com.br/simulados.php
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate/unit-2/session-2/activity-3
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/quizzes/unit-1/session-16
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/quizzes/unit-1/session-16
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/quizzes/unit-1/session-17
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/quizzes/unit-1/session-17
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/quizzes/unit-1/session-4
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/quizzes/unit-1/session-10
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate/unit-3/session-3/activity-1
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● Técnica de leitura em Língua Inglesa 

https://www.infoescola.com/ingles/tecnicas-de-leitura-e-compreensao-de-textos-em-lingua-inglesa/ 

 
 

● Estratégias para estudar de maneira mais eficiente. 
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/go-the-distance/unit-1/session-3 
 

● Simulados: 
https://www.solinguainglesa.com.br/simulados.php 

 
● Vocabulary Quiz: 

“Vocabulary about having an opinion” https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/quizzes/unit-1/session-16 

 

● Grammar Quiz:  uso comunicativo de elementos de coesão textual: “Just, Already, Yet”: 
 

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/quizzes/unit-1/session-2 

 
● Uso comunicativo do Passado Simples e Contínuo; 

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate/unit-7/session-2/activity-4 
 
 

https://www.infoescola.com/ingles/tecnicas-de-leitura-e-compreensao-de-textos-em-lingua-inglesa/
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/go-the-distance/unit-1/session-3
https://www.solinguainglesa.com.br/simulados.php
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/quizzes/unit-1/session-16
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/quizzes/unit-1/session-16
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/quizzes/unit-1/session-16
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/quizzes/unit-1/session-16
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/quizzes/unit-1/session-16
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/quizzes/unit-1/session-2
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/lower-intermediate/unit-7/session-2/activity-4
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● Atividades que exploram a vida e  obra de Shakespeare com animações, áudios, materiais para download, jogos, podcasts e 

uma rica experiência de interação midiática. “The Shakespeare Speaks” é uma produção da BBC Learning English em parceria 
com a “Open University.” 

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/shakespeare/unit-1/session-1 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.bbc.co.uk/learningenglish
http://www.open.edu/openlearn/languages/english-language/shakespeare-speaks
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/shakespeare/unit-1/session-1
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● Técnicas para aprender a estudar de maneira mais eficiente. 

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/go-the-distance/unit-1/session-3 
 

● Atividade para o desenvolvimento de escrita acadêmica: “Academic Writing” 

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/go-the-distance/unit-1/session-4 
 

● Atividades para o desenvolvimento de leitura: 
 
“Academic reading” 

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/go-the-distance/unit-2/session-1 
 

“Reading difficult texts” https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/go-the-distance/unit-2/session-3 
 

 
● Idioms: 
https://www.solinguainglesa.com.br/conteudo/bocadopovo.php 

 
● Simulados 

https://www.solinguainglesa.com.br/simulados.php 
 
 

● Vocabulary Quizzes: 
 

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/go-the-distance/unit-1/session-3
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/go-the-distance/unit-1/session-4
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/go-the-distance/unit-2/session-1
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/go-the-distance/unit-2/session-3
https://www.solinguainglesa.com.br/conteudo/bocadopovo.php
https://www.solinguainglesa.com.br/simulados.php
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Vocabulary about having an opinion 

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/quizzes/unit-1/session-16 

 
Vocabulary about having doubts 
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/quizzes/unit-1/session-17 

 

● Grammar Quizzes: 
 

Expressing preferences: https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/quizzes/unit-1/session-4 

 

Expressing purpose 

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/quizzes/unit-1/session-5 

 

Reflexive pronouns: https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/quizzes/unit-1/session-10 

 
 

● Atividade: Identidade e profissão. “Should your job be your vocation?” 
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/english-together-2-marathi/unit-1/session-21 
 

● Atividade: Como a desigualdade racial no Reino Unido afeta as escolhas dos jovens: 
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/newsreview/unit-1/session-7  

 
 

 
 
 

 
 
 

 

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/quizzes/unit-1/session-16
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/quizzes/unit-1/session-16
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/quizzes/unit-1/session-17
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/quizzes/unit-1/session-17
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/quizzes/unit-1/session-4
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/quizzes/unit-1/session-5
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/quizzes/unit-1/session-10
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/english-together-2-marathi/unit-1/session-21
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/newsreview/unit-1/session-7
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INFOGRÁFICO 
Blá-blá-blá: Seu idioma em 18 expressões  

"Mofas ca pomba na balaia"? "Comeu reggae"? "O rolê tinha truta"? Xiii... Não entendeu? Então teste seus conhecimentos sobre 
expressões usadas pelos brasileiros. Disponível em: 
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/5714efe269702d20ca182400 

 
VÍDEO 

Internetês  
Vídeo que trabalha o "internetês" 
 Disponível em: 

http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/573f4a7669702d5215f90000 
 

VÍDEO 
Catacrese; trema; concordância; diminutivos.  
Vídeo em que o Prof. Pasquale Cipro Neto explica catacrese e a concordância do verbo "fazer" na indicação de tempo decorrido. Mostra 

também um equívoco de concordância verbal. A explicação sobre o trema deve ser suprimida, pois o Novo Acordo Ortográfico o aboliu 
(o Prof. faz alusão ao Novo Acordo, mas que ainda não estava em vigor) Faz também uma entrevista com Maurício de Souza, autor da 

Turma da Mônica, que fala sobre a variante linguística caipira ("caipirês") utilizada pela personagem Chico Bento. Disponível em: 
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/57064ff969702d5d19b81a00 
 

VÍDEO 
Que língua é essa? Episódio I – capítulo II – variação linguística 

Aborda o uso de recursos expressivos da linguagem verbal em gêneros textuais veiculados em diferentes meios de comunicação e 
apresenta fenômenos fonológicos do padrão silábico e sua relação com a representação escrita. Na checagem de hipóteses, os alunos 

podem ser convidados a refletir sobre o conhecimento prévio da variação linguística a partir da questão: Existe apenas uma Língua 
Portuguesa ou podemos encontrar variações?  

http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/5714efe269702d20ca182400
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/573f4a7669702d5215f90000
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/57064ff969702d5d19b81a00
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Disponível em: 

http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/5707a6a269702d5d1dc11d00 
 
INFOGRÁFICO 

Uso do Porquê  
Aprenda a usar o porquê adequadamente.  

 
Disponível em:  
https://escoladigital.org.br/odas/o-uso-dos-porques 

 
JOGO 

Jogo da Nova Ortografia Jogo de perguntas sobre o Novo Acordo Ortográfico. 
Disponível em: 
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/5704f96569702d5d19301200 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/5707a6a269702d5d1dc11d00
https://escoladigital.org.br/odas/o-uso-dos-porques
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/5704f96569702d5d19301200
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● Sugestões de obras literárias:  
Professor/estudante: as obras abaixo encontram-se disponíveis para download gratuito no site: http://www.dominiopublico.gov.br/ 

 
A Moreninha, Senhora, O Guarani, Iracema, A Dama das Camélias. 
 

● Sugestões de filmes: 
 

Tema explorado: Romantismo: 
A Moreninha - disponível em https://www.youtube.com/watch?v=lsxSN1g7PQY 
Senhora - disponível em https://www.youtube.com/watch?v=RLAczk5qzEE 

 
O Guarani - disponível em https://www.youtube.com/watch?v=GtpGeeAEhN4 

 
Iracema – A Virgem dos Lábios de Mel - disponível em https://www.youtube.com/watch?v=3d0PObs2rEQ 

 
Carlota Joaquina, A Princesa do Brasil - disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=wk9ZE7C9P58&list=PLyS5RTnVOaGHDTeAs2yevghouaEE1ZpGC&index=35&t=0s 

 
Independência ou Morte -  disponível em https://www.youtube.com/watch?v=sGr6lhUizjc 

 
Maria Antonieta - disponível em https://www.youtube.com/watch?v=CRTNSWuk934 
 

Os Miseráveis (Victor Hugo) - disponível em https://www.youtube.com/watch?v=C72-
tIc_nlI&list=PLLG1sP4HaBPtD3MgnFZvlwaowlPOS1bM7 (dividivo em 4 partes) 

 
A Dama das Camélias  - disponível em https://www.youtube.com/watch?v=h3Xw89b5k3U 

http://www.dominiopublico.gov.br/
https://www.youtube.com/watch?v=lsxSN1g7PQY
https://www.youtube.com/watch?v=RLAczk5qzEE
https://www.youtube.com/watch?v=GtpGeeAEhN4
https://www.youtube.com/watch?v=3d0PObs2rEQ
https://www.youtube.com/watch?v=wk9ZE7C9P58&list=PLyS5RTnVOaGHDTeAs2yevghouaEE1ZpGC&index=35&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=sGr6lhUizjc
https://www.youtube.com/watch?v=CRTNSWuk934
https://www.youtube.com/watch?v=C72-tIc_nlI&list=PLLG1sP4HaBPtD3MgnFZvlwaowlPOS1bM7
https://www.youtube.com/watch?v=C72-tIc_nlI&list=PLLG1sP4HaBPtD3MgnFZvlwaowlPOS1bM7
https://www.youtube.com/watch?v=h3Xw89b5k3U
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O Conde de Monte Cristo - disponível em https://www.youtube.com/watch?v=73TX62adz24 
 
● Leitura extraclasse de literatura brasileira 

VÍDEO - Que língua é essa? Episódio I – capítulo III – fonemas e letras 
Evidencia a construção dos significados na comunicação oral por meio da prosódia e entoação e identifica a Língua Brasileira de Sinais 

como a língua natural da comunidade deficiente auditiva. Para introduzir a temática podem ser propostas perguntas como: Você sabe 
como a comunidade surda faz para se comunicar? Você conhece LIBRAS? 
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/5707a06369702d5d19122100 

 
VÍDEO - Emília no País da Gramática - 1: Introdução  

Da série "Gramática Divertida", conta o primeiro capítulo do livro "Emília no País da Gramática", de Monteiro Lobato. Os personagens do 
Sítio do Pica-pau Amarelo vão passear no País da Gramática e aprendem sobre encontros vocálicos (ditongo, hiato e tritongo) e 
consonantais (dígrafos), tonicidade (oxítona, paroxítona e proparoxítona).Disponível em  

http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/571120a069702d20c3611c00  
 

VÍDEO - Adjunto adverbial de causa. Plural. (Nossa Língua 
Portuguesa) 
Vídeo em que o Prof. Pasquale conversa com o letrista brasileiro Paulo César Pinheiro sobre suas letras de músicas mais famosas, tira 

dúvidas sobre o plural de algumas palavras e explica o uso do Ajunto adverbial de causa. 
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/5705182d69702d5d19471300 

 
VÍDEO - Análise do poema de Manuel Bandeira. Formação do futuro do subjuntivo. (Nossa Língua Portuguesa) 
O Prof. Pasquale faz uma análise de um poema de Manuel Bandeira, tira dúvidas sobre o uso de "onde e aonde" e explica a formação do 

futuro do subjuntivo. http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/57052ee369702d5d1d651300 
 

 
Romantismo 

O Romantismo foi um estilo literário que predominou no início do século XIX. Você verá um trecho de José de Alencar, o escritor mais 
importante do Romantismo brasileiro. Além disso, conhecerá a oração subordinada adverbial. 
https://www.youtube.com/watch?v=vZnOrdjhPPc 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=73TX62adz24
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/5707a06369702d5d19122100
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/5707a06369702d5d19122100
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/5707a06369702d5d19122100
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/571120a069702d20c3611c00
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/5705182d69702d5d19471300
http://curriculointerativo.sedu.es.gov.br/odas/57052ee369702d5d1d651300
https://www.youtube.com/watch?v=vZnOrdjhPPc
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● Sugestões de obras literárias:  
Professor/estudante: as obras abaixo encontram-se disponíveis para download gratuito no site: http://www.dominiopublico.gov.br/ 

Os sertões; O triste fim de Policarpo Quaresma; Clara dos Anjos. 
 
● Sugestões de filmes: 

 
Guerra de Canudos - Pré-Modernismo no Brasil - disponível em https://www.youtube.com/watch?v=muI9visMp_M 

Policarpo Quaresma, Herói do Brasil - Lima Barreto – Pré-Modernismo no Brasil - disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=KyWH0_E445k 
 

 
O Fantasma da Liberdade – Surrealista - disponível em https://www.youtube.com/watch?v=GSvDczzVqe4 

 
O Discreto Charme da Burguesia – Surrealista - disponível em https://www.youtube.com/watch?v=J-P7rjtEVkI 

 
VÍDEO – Pré-Modernismo e Modernismo 
 

Os Sertões, de Euclides da Cunha, descreve a Guerra de Canudos, uma revolta liderada pelo beato Antônio Conselheiro. Você verá que a 
denúncia de problemas sociais é uma das características da literatura pré-modernista. Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=kWjeaA5R0ZE 
 
Mário de Andrade foi um dos grandes escritores do modernismo brasileiro. Você conhecerá um pouco de sua obra e saberá que a parte 

da literatura que trata de poesia se chama gênero lírico. Além disso, aprenderá algumas condições necessárias para se passar uma 
informação. Disponível em 

https://www.youtube.com/watch?v=A-j0E1DmkKg 
 

 

http://www.dominiopublico.gov.br/
https://www.youtube.com/watch?v=muI9visMp_M
https://www.youtube.com/watch?v=KyWH0_E445k
https://www.youtube.com/watch?v=GSvDczzVqe4
https://www.youtube.com/watch?v=J-P7rjtEVkI
https://www.youtube.com/watch?v=kWjeaA5R0ZE
https://www.youtube.com/watch?v=A-j0E1DmkKg

