
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                     1º bimestre- ROTEIRO DE ATIVIDADES 

ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS 

Disciplina Orientação de Estudos Adolfo R. -Séries: 1A e 1B  
Elizângela M. -Séries:  1C e 1D 

Professores Adolfo Rodriguez Fontan 
 Elizângela Maria dos Anjos 

Semana: 19 até 23 de abril de 2021 

Tema da aula Estudo pessoal. Equivalente: 9 aulas 

 

Habilidade: Desenvolver uma postura protagonista em relação à própria aprendizagem. 
Conteúdo: Responsabilidade pessoal. 
 
Atividades a serem realizadas:  

Atividade 1 – Respondam as questões abaixo: 

A) Para você o que é ser responsável?  
B) No livro “O Pequeno Príncipe”, de Antoine de Saint-Exupéry, há uma clássica frase no diálogo entre a 
Raposa e o Pequeno Príncipe “Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas”. Explique o 
significado dela, com ênfase no que você entende por responsabilidade. 
 

Atividade 2 – No dicionário:  

  

Depois de verem está definição responda: 

A) Quais são suas responsabilidades diárias? 

Atividade 3 – Agora observem a imagem e em seguida respondão as questões abaixo: 

 
https://pixabay.com/pt/photos/lixo-paradise-sun-aeronaves-4277613. Acesso em: 06 nov. 2020 



A) Essa imagem reflete um importante aspecto sobre responsabilidade. Qual? 
B) Ao observar essa imagem, você se sente responsável pelo que ela contextualiza?  
Justifique a sua resposta. 
C) Como se pode perceber a falta de responsabilidade apresentada na imagem? 
D) O que aconteceria se todos assumissem a responsabilidade diante dessa imagem? 
 

Instrumento para verificação da aprendizagem: Tirar uma foto das atividades (nome, série e data do 

roteiro) pronta e envie para o e-mail ou WhatsApp privado do professor: 

OBS: Alunos da 1ª série A e B, enviarem o exercício para o e-mail do professor: Adolfo R. e-mail: 

arffontan@gmail.com 

Elizângela M. -Séries:  1C e 1D /e-mail:  mariaanjos4@hotmail.com 

Data de entrega:  Atividades até dia 30/04 de 2021. 

 

Bom Trabalho! 

TECNOLOGIA 

Disciplina TCI ( Tecnologia e Inovação) Série: 1ª A, B, C, D 

Professor Cidinha  Semana: 19/04  a 07/05 

Tema da aula Quem é você quando ninguém vê? 
Ética Digital 

Equivalente: 03 aulas 

 
Habilidades: - Compreender e Avaliar Conteúdos produzidos por meio Digital posicionando-se de maneira 
ética e Critica. 
 - Identificar diferentes usos do TDIC, reconhecendo suas especificidades e aplicabilidades em diferentes 
contextos e impactos nos serviços na produção e na interação social e utilizando-as de forma criativa, critica 
e ética em processos que envolvam autoria e protagonismo. 
- Reconhecer os riscos de desrespeito à privacidade e as conseqüências do uso indevido de dados pessoais 
ou de terceiros, levando em conta as normas e regras de uso seguro de dados na rede. 
 
Atividades a serem realizadas:  
-Retomada das Atividades desenvolvidas no CMSP Caderno Currículo e Ação, Volume 1,Situação de 

Aprendizagem 2,  

Conteúdo: Quem é você quando ninguém vê?  e Ética Digital                     

Sites de pesquisas para elaboração dos Roteiros de atividades: 

https://exercicios.mundoeducacao.uol.com.br/exercicios-filosofia/exercicios-sobre-Etica.htm 
https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/ensinomedio/materiais-de-apoio-2/ 

. 
 

Atividades: 
 
Somos as mesmas pessoas Online e offline? 

 

mailto:arffontan@gmail.com
mailto:mariaanjos4@hotmail.com
https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/ensinomedio/materiais-de-apoio-2/


 

1)Vimos que no mundo digital, muitas vezes, senão a maioria das vezes, as pessoas tendem 

a agir de modo diferente. Muitas podem se expressar de uma forma muito incisiva nos fóruns 

ou redes sociais, mas serem tímidas e quietas no mundo físico. Pense, responda e discuta 

as seguintes questões: 

 
A ) O que leva as pessoas a assumirem um “eu” virtual diferente do “eu” físico? 

 
 
 

 
b) Será que você se relaciona da mesma forma com as pessoas nos dois mundos em que vive hoje? Você 
consegue perceber diferenças? 

 
 
 

 
2) Faça uma autoanálise. Leia e complete a tabela abaixo. Compare como você se comporta sobre o mesmo 
tema em dois universos diferentes, pois tudo tem influência das comunidades que acessa e das mídias que 
curte. 
 

 
Mundo 
 
 

Onde conheço 
novas pessoas e 
faço amigos? 

Quais critérios 
eu uso para 
fazer amizades? 

Quantos 
amigos eu 
tenho? 

Com qual 
freqüência 
você conversa 
com eles? 

O que você 
compartilha 
com eles? 

Virtual 
 

     

Físico  
 

    

 
Ética: nos encoraja a refletir muito sobre o que acontece ao nosso redor, as pessoas com as quais nos 
relacionamos, sejam elas no mundo virtual ou físico, e como nós mesmos nos portamos. É realmente uma 
temática que nos convida a visitar, ou revisitar, nossos hábitos, pensamentos, ações e nos faz questionar 
sobre nossa própria conduta.  
 

Ler para conhecer... 
Você sabia que existem regras e normas gerais de bom senso para seguir nas interações em ambientes 
virtuais? Não é porque você está atrás de uma tela, aparentemente anônimo, que seu comportamento pode 
ser inocente, agressivo ou desrespeitoso. Pense nisso: o mundo digital é parte do seu mundo e você deixa 
marcas por onde passa. Seja on-line ou off-line, é preciso ter responsabilidade, em relação aos outros e a 
si próprio. A falta de ética provoca, entre outras situações, uma das mais perversas do mundo digital: o 
cyberbullying.  
Cyberbullying. É a violência praticada contra alguém, através da internet ou de outras tecnologias 
relacionadas ao mundo virtual. Sendo a ação com o objetivo de agredir, perseguir, ridicularizar e/ou assediar 
 
3) Ética? O que é isso? Muitas vezes escutamos essa palavra em várias conversas ou em alguma notícia 
no jornal de algum canal de televisão. Mas afinal, o que isso quer dizer? Vamos fazer uma pesquisa e o  
significado desta palavra  

 
 
 

4) Fazendo uma reflexão sobre  “moral” e “ética” qual das alternativas esta  correta? 

a) Não podemos diferenciar, são palavras sinônimas. 

b) Moral é um conjunto de valores, e Ética é a reflexão sobre esses valores. 

c) Moral é a prática da Ética no nosso dia a dia. 

d) Moral é sinônimo de “ética aplicada”. 
 



Instrumento para verificação da aprendizagem:  

- Acompanhamento das aulas do CMSP; 

- Realização da atividade solicitada. 

Data de entrega: Esta atividade deverá ser entregue no dia 10 de maio no e-mail: 

Maria.laurentino@servidor.educacao.sp.gov.br 

Obs.: Identificar no email a semana do roteiro (data) e colocar nome completo. 

 

 

PROJETO DE VIDA 

Disciplina PROJETO DE VIDA Série:   1°ANOS 

Professor JUNIOR Semana: de  19 a 23 de abril 
Tema da aula  Ensino Médio,    EM Projeto de vida: O que eu preciso saber. Equivalente: 2 aulas 

 

 

Competência Socioemocional: 

Curiosidade a aprender 

 

Conteúdo: 

Mostrar a importância do projeto de vida. 

 

Atividade a ser realizada: 

De acordo com a aula apresentada no CMSP no dia 14/04, responda a questão abaixo: 

Se tratando de esporte, qual você escolheria para um Projeto de vida?  

Justifique em poucas palavras o esporte escolhido . 

A atividade deve ser realizada manuscrita a CANETA no caderno de Projeto de vida, em seguida tire uma 
foto LEGÍVEL e envie para o email pvprimeirosanos@gmail.com no assunto DEVERÁ constar seu nome, 
número, série e o tema da atividade. 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

Foto da atividade no caderno de projeto de vida 

 

Data de entrega: Até 26 de abril. 

 
 

 
 

 

mailto:Maria.laurentino@servidor.educacao.sp.gov.br
mailto:edfisicaprimeirosanos@gmail.com

