
                             E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

1º bimestre - ROTEIRO DE ATIVIDADES  

PROJETO DE VIDA 

Disciplina PROJETO DE VIDA Série:   1°ANOS 

Professor JUNIOR Semana: de  26 a 30 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, cite um atleta de ponta de sua 
preferência, faça uma breve pesquisa sobre ele e descreva  em poucas palavras  como foi o 
percurso até atingir o sucesso . 

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 ou 
escreva a atividade no email e envie. 

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 03 de maio. 

 

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 30 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: 

mailto:edfisicaprimeirosanos@gmail.com


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. 
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