
E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

1º BIMESTRE - ROTEIRO DE ATIVIDADES 

PROJETO DE VIDA 

Disciplina Projeto de Vida Série: 3° Ensino Médio 

Professora Damiane Petrucci de Rezende Siles Semana:  12 a 30 de abril 
Tema da aula Projeto de Vida e competências socioemocionais 

 
Equivalente: 2 aulas 

 
Conteúdo:  Autoavaliação socioemocional 

Competências socioemocionais priorizadas no Ensino Médio: 
• Autoconfiança; 
• Iniciativa social; 
• Organização; 
• Responsabilidade; 
• Curiosidade para aprender; 
• Empatia 
• Tolerância à frustração; 
• Entusiasmo; 
• Foco; 

• Determinação; 
• Interesse artístico; 
• Respeito. 
• Tolerância ao estresse; 
• Assertividade; 
• Persistência; 
• Imaginação criativa; 
• Confiança. 

 
Refletindo ... 
Você já parou para pensar nas suas competências socioemocionais? Como elas podem ajudar você a lidar 
com os desafios atuais?  Quais são as competências socioemocionais que você tem mais facilidade para 
desenvolver e quais delas você precisa dar mais atenção? São questões que geralmente não paramos para 
refletir, mas são de grande relevância para traçarmos os nossos planos, identificar nossas habilidades e por 
fim a nossa profissão e a forma de como queremos planejar a nossa vida. 
Que tal pararmos um tempinho para fazermos uma autoavaliação? Autoavaliar-se é um verdadeiro 
exercício de olhar para si mesmo(a) e buscar refletir sobre como você age no seu dia a dia. 
 
Realização de atividades! 
1º Ao final do Caderno do Aluno / Caderno de Resposta, a partir da página 304, vocês encontrarão uma 
atividade (Rubricas) que propõe uma autoavaliação de como você desenvolveu as suas competências 
socioemocionais durante o bimestre. Siga as instruções nas páginas 304 e 305 e responda as questões a 
partir da página 306. 

 

                  

                            

                     

                                                                                        

         

       

    

         



 
2º Registre a sua autoavaliação socioemocional preenchendo o questionário disponível no SED 

https://sed.educacao.sp.gov.br/até o dia 14 de abril 
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3º Ao preencher sua autoavaliação, registre a competência socioemocional que ficou no maior e no menor 
degrau e encaminhe pelo e-mail dami.petrucci@gmail.com 

Materiais de apoio: 

• Caderno do Aluno/Diálogos Socioemocionais – 1° Bimestre (páginas 304 a 311) 

•  Repositório do CMSP (aula do 07/04) 

• Tutorial disponibilizado pelo WhatsApp 

 
Instrumento para verificação da aprendizagem:  

1. Verificarei a conclusão do roteiro a partir do registro dos alunos que acessaram e responderam a 
autoavaliação no SED e a devolutiva da 3ª atividade pelo o e-mail dami.petrucci@gmail.com. 

2. Os alunos em estudo remoto sem acesso à internet devem entregar sua autoavaliação na escola 
(disponível no Caderno do Aluno a partir da página 306) 
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ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS 

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

Professor Eliana Vilalva Semana: 19 a 23/4 

Tema da aula TCC sob forma digital Equivalente a 3 aulas 

 

ROTEIRO 3 
Habilidades:  

• Compreender e analisar processos de produção e circulação de discursos, nas diferentes linguagens, para fazer 

escolhas fundamentadas em função de interesses pessoais e coletivos. 

• Analisar e experimentar diversos processos de remidiação de produções multissemióticas, multimídia e 

transmídia, como forma de fomentar diferentes modos de participação e intervenção social. 

Conteúdo:  

Esse ano trabalharemos sob um a incógnita: nossas aulas continuarão híbridas, remotas ou voltaremos para 

as tão sonhadas aulas presenciais?  

Embora desejemos muito o retorno à escola, não podemos esquecer que vocês estão em uma fase 

superimportante de suas vidas acadêmicas e a distância não pode comprometer seus estudos. Pelo menos não 

deveria... E o TCC, quer tenha uma apresentação virtual, quer ocorra presencialmente, deverá ser realizado da melhor 

forma possível. 

Ano passado muitos de vocês acompanharam as apresentações dos TCC via Teams e, eu não sei se concordam 

comigo, mas eu penso que os grupos que se dedicaram a produzir um bom trabalho tiveram tanto êxito quanto os 

grupos de 2019, cuja apresentação foi na escola, e que muitos de vocês também assistiram.  

A atividade que proponho a vocês, nesse atual roteiro, é pensarem nos aspectos positivos e negativos dessa 

produção/apresentação via ferramentas digitais.  

Falem tudo. Digam seus anseios e expectativas. 

Nas nossas próximas aulas online conversaremos sobre esses aspectos, bem como sobre as questões 

referentes ao roteiro 2, o quis, que continuará aberto para receber respostas durante a próxima semana. O prazo final 

será dia 23/04, ok?  

Atividade a ser realizada:  

Reflita sobre seus anseios e expectativas em relação a produção/apresentação de um TCC realizado em meio 

a uma pandemia e de forma digital. Certamente existem facetas negativas, mas seria inocente não considerar que 

essa forma de trabalho também tem seus benefícios 

Pense sobre a proposta acima e produza um pequeno texto onde você exponha suas ideias.  

Ele será enviado através de um Formulário Google, cujo link será exposto abaixo e também será postado nos 

grupos de classe.  

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

Textão:         https://forms.gle/hMc8EZCTxMo6MAas8 

Formulário Google do quis (aberto até 26/04):        https://forms.gle/csYpAZFWKzXhdHwXA 

Data de entrega: 23/04, até as 16:00 
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TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 

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

Professor Regina Bizarro Semana: 12 a 30 de Abril 

Tema da aula Mídias Alternativas e Comunitárias. Equivalente: 6 aulas 

 
Habilidades:  

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

Conteúdo: Mídias Alternativas e Comunitárias 

Vamos rever e retomar 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: Reflexões sobre o papel das mídias na sua comunidade; Você como 
comunicador Comunitário (Mural, Padlet, Power Point)  fotografados e enviados para o e-mail da professora.  

Data de entrega: Para os alunos que estão em casa, na próxima segunda-feira (30/04) 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. Quais as mídias que você encontra na sua comunidade, como meio 

de socialização de informações? 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 você pesquisou até o momento e do já sabe sobre mídias alternativas e comunitárias, 

relacione os assuntos que você pode ter encontrado (na sua comunidade) a cada tipo de mídia: 

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: 

 

 

    

Exercício Baseado na pág 123 e 124 do Caderno Aprender Sempre 
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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.

 
Usando as imagens acima como inspiração e tudo que sabemos sobre mídias, elabore(m) uma mídia de 

comunicação visual conscientizando sua comunidade sobre cuidados e prevenção das viroses que estão 

atingindo gravemente nossas comunidades (Covid, Dengue, Chikungunya). 

 

 
 
 


