
 

E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

1º bimestre 

ROTEIROS DAS DISCIPLINAS DIVERSIFICADAS 

(Tecnologia; Orientação de Estudos e Projeto de Vida) 

 

Disciplina Tecnologia e Inovação Série: 3a A, B, C 

Professor Regina Bizarro Semana: 01 a 05 de Março 

Tema da aula Mídias Alternativas e Comunitárias. Equivalente: 1 aula 

Caderno Aprender Sempre  

 
Habilidades:  

• Conhecer os propósitos das mídias alternativas e sua organização para atender a um público específico da 
comunidade. 

Conteúdo:  

Vamos estudar a noção de comunicação cidadã e participativa, destacando o papel das mídias alternativas e 
comunitárias no exercício da cidadania de grupos sociais e comunidades locais, em especial das que se encontram em 
situação de vulnerabilidade. Essas mídias são meios de comunicação feitos por grupos de pessoas como forma de 
expressar e dar visibilidade às questões que elas mesmas vivenciam, buscando soluções para os problemas que 
destacam e engajando pessoas - especialmente da própria comunidade - nessas questões. (Caderno Aprender Sempre, 
pág 121) 
 
Atividade a ser realizada: Leitura e Atividades Caderno do Aluno págs. 121 a 126 (Resolução Individual ou em Grupos 
virtuais). 

Instrumento para verificação da aprendizagem: Exercícios resolvido no próprio Caderno Aprender Sempre ou Textos 
fotografados e enviados para o e-mail da professora.  

Data de entrega: Para os alunos que estão em casa, na próxima segunda-feira (08/03) por e-mail: 
reginaeliza@prof.educacao.sp.gov.br 
 

Exercício Baseado na pág 121 do Caderno Aprender Sempre 

I. Lembrando-se do que foi falado e demonstrado até aqui (2020), sobre Mídias Sociais, Notícias, Pesquisas, 

Fake News e assuntos relacionados. Tente conversar com colegas e familiares sobre esses assuntos, preste 

muita atenção nas opiniões de todos e também pesquise sobre o que é Fato e o que é Fake. Elabore, em 

forma de texto, um pequeno relato sobre as informações coletadas. (mínimo 10 linhas). 

Exercício Baseado na pág 122 do Caderno Aprender Sempre 

II. Características das Mídias Sociais e Comunitárias. 

A partir do que estudaram até o momento e do já sabem sobre mídias alternativas e comunitárias, 

relacione cada mídia com sua finalidade: 

 

1   Produzidas com as comunidades:  

2   Defendem os direitos humanos:  

3   Visam a transformação social:  

4   De iniciativa de grupos sociais organizados:  

5   Territoriais e/ou representativas:  

6   Não visam o lucro: 

mailto:reginaeliza@prof.educacao.sp.gov.br


 

 

    

Exercício Baseado na pág 123 e 124 do Caderno Aprender Sempre 

 

III. As imagens abaixo mostram três iniciativas de mídias alternativas e comunitárias. Trata-se da Revista 

Viração, Rede Mocoronga de Comunicação e o Jornal O Cidadão.

 
Individualmente ou em Grupos Virtuais, discutam e pesquisem a respeito dessas mídias alternativas e 

comunitárias. Quais pontos você(s) observou (observaram) que são relevantes para caracterizar essas 

mídias? Elabore(m) um texto simples explicando e argumentando sobre a questão levantada. (mínimo 

10 linhas) 



 

 

E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

 

Disciplina Orientação de Estudos Série: 3ª série A, B e C 

Professor Eliana Vilalva Semana: 01 a 05/03 

Tema da aula Protagonismo acadêmico em tempos de 

estudo híbrido 

Equivalente a três aulas 

 

Habilidades:  

• Reconhecer a importância da aquisição de hábitos e rotinas de estudo; 

• Desenvolver uma postura protagonista em relação à própria aprendizagem; 

 

Conteúdo: Agenda e organização pessoal 

Atividade a ser realizada:  

• Levantamento de atividades diárias (acadêmicas e pessoais) e organização de horários, com vistas a 

estabelecer rotina de estudos e demais atividades.  

• Pense na sua rotina, lembrando que para cada semana com aulas presenciais, vc terá duas apenas 

com aulas no CMSP e as atividades dos roteiros. 

• Vc não deve esquecer que a semana presencial também tem as demais atividades: aula no CMSP e 

roteiros. 

• Produção de uma “agenda” pessoal em que sejam contempladas as atividades acadêmicas, 

domésticas, períodos de descanso e relações pessoais alheias às responsabilidades, de forma a 

atender às necessidades de três semanas diferentes umas das outras. Isso significa que vc deverá 

fazer uma agenda com três semanas. 

Dica: Vc pode construir essa agenda através de observação de seu cotidiano. 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

Realização das atividades mencionadas acima. 

Você deve fotografar suas atividades realizadas COM LETRA LEGÍVEL (não serão consideradas atividades que 

eu não consiga ler) e enviar no e-mail elianarocknroll@yahoo.com 

IMPORTANTE: No ASSUNTO deverá constar seu nome completo, sua classe e número do ROTEIRO OE. 

 

*Os modelos a seguir são apenas sugestões e que poderão ser encontrados na internet ou criados 

diretamente usando ferramentas como Word ou Excel. 

https://pt.smartsheet.com/best-excel-schedule-templates  

mailto:elianarocknroll@yahoo.com
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Data de entregas: 

1ª semana: 08/03, até as 16:00. 

2ª semana: 15/03, até as 16:00. 

3ª semana: 22/03, até as 16:00. 
 

 



E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

1º BIMESTRE 

 

Disciplina Projeto de Vida Série: 3° Ensino Médio 

Professora Damiane Petrucci de Rezende Siles Semana:  01 a 05 de março 

Tema da 
aula 

Seja bem – vindo: você chegou até 

aqui! 
Equivalente: 2 aulas 

 
 

• Competência socioemocional: 

 Determinação, Autoconfiança, Curiosidade, Empatia, Resiliência, Abertura ao novo, Imaginação. 

• Atividade a ser realizada: 

Enfim Terceirão ... 

É no terceirão que a gente começa a pensar seriamente sobre a carreira profissional que 
pretendemos seguir ao longo da vida. O Projeto de Vida é um componente curricular que lhe 
auxilia a encontrar caminhos para alcançar os seus desejos de realização e sonhos, ou seja, o 
orienta a obter autonomia para “correr atrás” daquilo que você considera importante. 

Atividade 1 - Ideias, planos e sentimentos... 

Escreva no caderno: 

a) Uma ideia que ninguém poderá modificar. 
b) Uma meta. 
c) Passos para alcançar sua meta. 
d) Expectativas relacionadas a sua formação acadêmica. 

Atividade 2 - Presente, passado e futuro 

Colcha de Retalhos 

Represente, com uma palavra, uma imagem ou um emoji, um aspecto marcante do seu passado, 
uma vivência do presente e uma aspiração para o futuro. 

Passado Presente Futuro 

   

• Instrumento para verificação da aprendizagem:  
1. Registrar as atividades 1 e 2 no caderno para ser socializada em aula entre os dias 01 a 05 de 

março. 
2. O aluno em estudo remoto irá fotografar a atividade no caderno e encaminhar por e-mail 

dami.petrucci@gmail.com .  
 

 

 

BOM TRABALHO! 
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