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… Tudo vale a pena quando a alma não é 
pequena. 
 
Fernando Pessoa 
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APRESENTAÇÃO 

 
O Guia de Língua Portuguesa, apresentado neste documento, é fruto do           
esforço dos profissionais da educação da Escola Estadual Januário Sylvio          
Pezzotti, de Rio Claro, interior de São Paulo, atuando de modo colaborativo            
visando os saberes, procedimentos, reflexões e experiências a respeito da          
prática docente durante os primeiros meses de isolamento social provindos          
da quarentena de Coronavírus em todo o globo terrestre. 
Ele visa os primeiros passos do aluno no ambiente digital e de Ensino a              
Distância e contempla as competências gerais discriminadas pelo Currículo         
Paulista 2020 e pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), aprovada          
pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) e homologada em 20 de           
dezembro de 2017.  
 
Possui, a priori, caráter experimental para manter o direito à Educação para            
os alunos da comunidade escolar. 
 

Profº. Antonio Archangelo 
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Horário das aulas 
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Avaliação 

 
 

 

PORTFÓLIO REFLEXIVO - auto avaliação realizada pelo aluno evidenciando suas reflexões sobre            

cada atividade realizada no bimestre. A entrega do portfólio reflexivo é prevista para a última               

semana do bimestre e este pode ser entregue em qualquer formato e plataforma desde que               

identifique o autor e conteúdo das reflexões sobres a produção dos conteúdos da disciplina. 
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PROJETOS EXPERIMENTAIS DO BIMESTRE 

JORNAL DO CAMÕES 
Dia:  terça-feira, 14:00 
Produção semanal 
site: https://jornaldocamoes.wordpress.com/ 
Plataforma: Grupo de WhatsApp 
CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA: https://jornaldocamoes.wordpress.com/editorial/ 
 
GRUPO DE TEATRO I-JUCA PIRAMA 
Dia: segunda-feira, 14:00 
site: https://ciaijucapirama.wordpress.com/ 
Plataforma: Grupo de WhatsApp 
CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA: https://ciaijucapirama.wordpress.com/blog/ 
 
GRAVADORA E PRODUTORA UIVANTE RECORDS 
Dia: quinta-feira, 14:00 
Site: em construção 
Plataforma: Grupo de WhatsApp 
CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA: em construção 
 
PODCAST POEMAS UIVANTES PARA SERES FALANTES 
Dia: sexta-feira, 14:00 
Site: https://anchor.fm/antonio-archangelo 
Plataforma: Grupo de WhatsApp 
CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA: em construção 
 
AGÊNCIA DE PUBLICIDADE LIMA BARRETO 
Dia: Quarta-feira, 16h 
Site: em construção 
Plataforma: Grupo de WhatsApp 
CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA:em construção 
 
*ESCRITA COLABORATIVA DIÁRIA -SOCIEDADE DOS POETAS UIVANTES 
Dia: diariamente, horário da aula 
Site: em construção 
Plataforma: Grupo de WhatsApp 
CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA: em construção 
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Aula 01 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Professor Antonio Archangelo 
antonioarchangelo@prof.educacao.sp.gov.br 
Escola Estadual Januário Sylvio Pezzotti 
Diretoria de Ensino de Limeira 
 
 

 
Olá 

 

Você está no roteiro de estudos para o quarto bimestre elaborado pelo professor 

Antonio Archangelo, de Língua Portuguesa, da Escola Estadual Januário Sylvio 
Pezzotti, Rio Claro/SP. 

Durante o período de isolamento social, este material garantirá a continuidade de 

seus estudos visando, sobretudo, manter o vínculo com a comunidade escolar e 

as metas/objetivos de vida para este ano letivo. Em cada uma das atividades 

você terá que: 

● Assistir as aulas no Centro de Mídias; 
● Concluir a leitura do Roteiro disponibilizado neste site, no grupo de WhatsApp, no Google 

Classroom ou impresso na escola; 
● Concluir a leitura complementar sugerida / Participar do projeto de prática; 
● Concluir o Exercício proposto; 
● Participar do Fórum. 
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AULA 1 - REFLEXÃO TEMÁTICA 

 

OBJETIVO DA AULA 
• Propor uma reflexão acerca da temática desta Sequência de Atividades: 
mudanças climáticas; 
• Formular pontos de vista sobre a temática: mudanças climáticas. 

Estudante, vamos começar? 

Estudante, nesta aula, esperamos que você identifique os operadores argumentativos e processos 
persuasivos utilizados nos textos e, para isso, serão propostas atividades, nas quais você será 
chamado a se posicionar diante de fatos e questões atuais e de relevância social. Nesse sentido, será 
levado a aperfeiçoar a leitura, desenvolvendo a capacidade de identificar, em textos jornalísticos, como 
notícias e reportagens, informações que validem seus argumentos, seja em debates orais ou em textos 
escritos, demonstrando competência no uso da linguagem, manifestando-se de forma convincente, 
ética, respeitosa e crítica. Para tanto, o professor retomará, com você, alguns conceitos já trabalhados 
como: 

O que é uma reflexão? 

1. ato ou efeito de refletir(-se) 

2.FIGURADO (SENTIDO)•FIGURADAMENTE 

concentração do espírito sobre si próprio, suas representações, ideias, sentimentos. 

 

Por que é importante pensar e refletir sobre determinado assunto ou tema? 

Assista ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=1wGX_rrBR9I 
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Com as orientações do professor, acerca da temática dos textos a serem lidos a seguir, antes de fazer a 

primeira leitura, registre as informações no quadro, no espaço antes da leitura dos textos, como, por 

exemplo, suas expectativas em relação a essas leituras. 

ANTES DA LEITURA DOS TEXTOS DEPOIS DA LEITURA DOS TEXTOS 

  

1. Leia o texto com atenção. 

Texto 1 

O que o Brasil ganha com as mudanças climáticas 

Marcos Buckeridge é diretor do Instituto de Biociências da USP e presidente da Academia de Ciências 
do Estado de São Paulo 

Brasil precisa acordar. Diante do maior desafio já enfrentado pela humanidade, a mudança             
climática global, o País tem à sua frente uma janela de uma a duas décadas para despertar.                 
Precisa intensificar programas de adaptação que, ao mesmo tempo, aproveitem as           
oportunidades que o enfrentamento das consequências desse grande problema oferece. 

Evidências científicas mostram que, até meados de 2040, o mundo deverá atingir a marca              
de 1,5 ºC, caso continuemos emitindo gases de efeito estufa como ainda fazemos hoje. As               
pessoas perguntam: mas o que significa para mim essa pequena variação de apenas 1 ºC?               
De fato, 1 ºC, ou mesmo 1,5, ou até 3ºC podem significar muito pouco se considerarmos                
nossas preferências pessoais. Porém, uma variação na temperatura média mundial de 1,5            
ºC implica variações de temperatura, chuvas e vários eventos climáticos bem mais amplos             
e intensos do que o significado pessoal de 1,5 ºC. 

Os efeitos climáticos são, sobretudo, o que os climatologistas chamam de eventos            
extremos, ou seja, mudanças no clima local que provocam enchentes, secas, ondas de             
calor etc. A frequência desse tipo de evento já vem aumentando em vários lugares do               
planeta. Em outras palavras, teremos um maior número de noites quentes, maior frequência             
de tempestades, maior probabilidade de ocorrência de eventos mais fortes como furacões e             
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tornados. Tudo isso exacerba os riscos relacionados à saúde humana, infraestrutura das            
cidades, agricultura e muitos outros setores da sociedade. 

A Conferência das Partes (COP) 21, realizada em Paris em 2015, encomendou um relatório              
especial ao Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) da ONU. Os           
governos querem saber o que fazer para evitar que o mundo ultrapasse a marca de 1,5 ºC. 

O IPCC reuniu 91 pesquisadores de 40 países que trabalharam durante dois anos com a               
contribuição de mais 133 pesquisadores de todo o mundo. Os cientistas do IPCC             
examinaram mais de 6 mil publicações científicas e responderam a mais de 42 mil              
comentários de cientistas e governos dos 195 países da Organização das Nações Unidas             
(ONU). Estes números são importantes, pois salientam que as conclusões a que chegamos             
nesses relatórios são fortemente embasadas na melhor ciência que existe no mundo. Na             
sua imensa maioria, as publicações utilizadas são de papers científicos editorados. Além            
disso, o IPCC proíbe fazer prescrições políticas. Em outras palavras, não podemos indicar             
caminhos para os tomadores de decisão. As conclusões são colocadas como o estado de              
arte da ciência naquele tópico e naquele momento; por isso, devem servir apenas como              
guia para que o tomador de decisão escolha por onde ir com embasamento sólido. 

Assista ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Ho52cg7Q3Xk 

2. Após a leitura e compreensão do texto, responda às perguntas a seguir. 

a. De acordo com o texto, defina o que é chamado de mudanças climáticas. 

b. De acordo com o texto, quais são as consequências das mudanças climáticas na vida das pessoas? 

c. E você, o que pensa sobre as mudanças climáticas em relação às consequências delas para as 
nossas vidas? Você acha que ainda é possível mudar o cenário atual? 

3. Analise a imagem a seguir e, com o auxílio do seu professor e seus colegas, faça uma reflexão, 

evidenciando as inferências que podem ser extraídas a partir dela. Registre as considerações. 

Texto 2 

Agora, volte ao quadro apresentado no      
início da aula e preencha o espaço       
DEPOIS DA LEITURA. Verifique se as      
ideias iniciais sofreram alteração em     
comparação às posteriores e, se, ainda,      
há necessidade de serem ampliadas. 

HORA DA PESQUISA: Faça uma     
pesquisa sobre o tema desta aula:      
Mudanças Climáticas e suas implicações     
na vida das pessoas. Fique atento aos       

noticiários, telejornais, sobre informações que podem ser veiculadas a respeito do que estamos             

13 

https://www.youtube.com/watch?v=Ho52cg7Q3Xk
https://www.youtube.com/watch?v=Ho52cg7Q3Xk


analisando. Para registrar as informações pesquisadas, sugerimos que utilizem os recursos midiáticos            
de que dispõem. 

 

GUIA DE AULAS NO CMSP 

Data Dia da Semana Ano/Série Horário início Horário fim 

9-jun. TER 9º ano do EF II 15:30 16:15 

11-jun. QUI 9º ano do EF II 15:30 16:15 

12-jun. SEX 9º ano do EF II 15:30 16:15 

 

Te vejo lá! 
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