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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 2 - IDENTIFICANDO AS CAUSAS DAS MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS 

 

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. Ele é 
baseado no conteúdo do Caderno do Aluno. 
 
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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OBJETIVO DA AULA 
• Identificar causas das mudanças climáticas; 
• Analisar informações e argumentos para a sustentação dos diferentes 
posicionamentos. 

IDENTIFICANDO CONHECIMENTOS PRÉVIOS 

A. O que é clima (o que você entende por)? 

Assista: https://www.youtube.com/watch?v=ILXSgonAIJ4 

https://www.youtube.com/watch?v=ILXSgonAIJ4 

B. O que é mudança climática(o que você entende por)? 

Assista: https://www.youtube.com/watch?v=ssvFqYSlMho 

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

Assista: https://www.youtube.com/watch?v=eurz_TPwxIw 

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

C. Aquecimento Global 

Assista: https://www.youtube.com/watch?v=8sovsUzYZFM 

https://www.youtube.com/watch?v=8sovsUzYZFM 

1. Analise as imagens a seguir e, com o auxílio do seu 
professor e seus colegas, faça uma reflexão, evidenciando as 
inferências que podem ser extraídas a partir delas. Tome nota, 
registrando as suas considerações e demais informações. 
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TEXTO 1 

 

TEXTO 2 

 

TEXTO 3 

2. Leia com atenção o Texto 3, a seguir: 
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“Diálogos na USP” discute as mudanças climáticas e 
possíveis soluções 

 

As mudanças climáticas estão acontecendo agora e não precisamos esperar o futuro para ver os 
efeitos. Especialistas garantem que a solução passaria por medidas de Estado 

 

André Netto 

22/03/2019 

 

A Organização das Nações Unidas vem alertando que a meta do Acordo de Paris, assinado 
em 2015, de limitar o aumento da temperatura média global “abaixo de 2°C em relação aos 
níveis pré-industriais”, corre o sério risco de não ser alcançada. Isso porque as principais 
economias, incluindo os Estados Unidos e a União Europeia, estão aquém de suas 
promessas. O planeta está, agora, quase um grau mais quente do que estava antes do 
processo de industrialização, de acordo com a Organização Meteorológica Mundial (OMM). 
Os 20 anos mais quentes da história foram registrados nos últimos 22 anos, sendo que os 
anos de 2015 a 2018 ocupam os quatro primeiros lugares do ranking, diz a OMM. O ano 
passado, por exemplo, bateu todos os recordes. Se essa tendência continuar, as 
temperaturas 

poderão subir de 3 a 5 graus até 2100. Mas, afinal, o quão quente o planeta ficou e o que 
podemos fazer em relação a isso? 

Para falar sobre mudanças climáticas e as possíveis soluções, o Diálogos na USP recebeu 
os professores Emerson Galvani, do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, 
Letras e 

Ciências Humanas da USP, presidente da Associação Brasileira de Climatologia entre 2008 
e 2010, e Marcelo Marini Pereira de Souza, titular da Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo e presidente da Associação 
Brasileira de Avaliação de Impacto. 

Marcelo Marini alerta para o fato de que as mudanças climáticas já estão ocorrendo, não é 
algo que ocorrerá no futuro. "Não é um clique para daqui a pouco, esse clique já 
aconteceu", comenta. Segundo o professor, os problemas não têm apenas viés econômico, 
mas também um grande 
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impacto ambiental, sendo que "o grande problema ambiental hoje é a perda de 
biodiversidade", causada principalmente pela ação humana e por essas mudanças no 
clima. "O ser humano insiste em contribuir com esse processo e não atender às questões 
globais, atendendo apenas aos interesses 

econômicos", afirma. 

Emerson Galvani destaca que não há mais dúvidas de que o planeta está esquentando: 
"Hoje já é consenso que a temperatura está aumentando, tanto em áreas urbanizadas 
quanto não urbanizadas". De acordo com o professor, a causa seria "uma força natural, 
associada aos ciclos geológicos, e uma 

força humana". Ele cita como exemplo de força humana os veículos que utilizamos no dia a 
dia e que liberam gases estufa. 

3. Após a leitura e compreensão deste texto, responda às 
perguntas a seguir. 

a. Do que o texto fala? 

b. Releia este trecho: 

“A Organização das Nações Unidas vem alertando que a meta do Acordo de Paris, 
assinado em 2015, de limitar o aumento da temperatura média global ‘abaixo de 2°C em 
relação aos níveis pré-industriais’, corre o sério risco de não ser alcançada”. 

Como essa afirmação é sustentada no texto? 

c. Que causas são atribuídas a esse fato? 

d. Observando as causas antrópicas, provocadas pelo homem, pense em três intervenções que você, 
individualmente, poderia fazer para ajudar a diminuir a velocidade dessas mudanças climáticas. Escreva 
um parágrafo expondo suas ideias. 

Estudante, é importante que você compreenda a relevância do tema, bem como as 
circunstâncias envolvidas. A sua participação, suas opiniões e conhecimentos sobre 
a temática, certamente, poderão ser complementados com outros conteúdos 
relacionados, trabalhados em outros componentes curriculares, como ciências e 
geografia. 
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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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