
 

                                E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        2º BIMESTRE 

ROTEIRO DE ATIVIDADES DAS DISCIPLINAS DIVERSIFICADAS 

Disciplina Projeto de Vida Série: 2ª série, A,B,C.  

Professora Maria Luzia  Semana:  17 a 21 de maio 

Tema da aula Empatia/Alteridade Equivalente: 2 aulas 

 

Competências socioemocionais em foco: Empatia, Iniciativa Social. 

 Objetivo da aula: Reflexão sobre empatia e alteridade. 

Para refletir: A gente vive esperando que as coisas mudem, que as pessoas mudem. Até que um 
dia a gente muda e percebe que nada mais precisa mudar.  

Atividade a ser realizada:1- Pesquise a diferença entre alteridade e empatia. 

Atividade 2: Analise as imagens a seguir e identifique qual imagem é referente a Empatia e qual é 

Alteridade. 

 

 

 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  Realizar a atividade 1 e 2  do roteiro que está baseada 
na aula do CMSP do dia 12/05. Data de entrega 24/05/2021. atelieluziart@gmail.com. 
 
 
 
 

mailto:atelieluziart@gmail.com


Disciplina Orientação de Estudos Série: 2ª A, B, C 

Professor Flávia Cristina Nerone Semana: 17 a 21 de maio 

Tema da aula Uso do Grifo Equivalente: 3 aulas 

 
Habilidades: Grifar as partes essenciais do texto, tendo em vista os objetivos de leitura, como forma de 

possibilitar uma maior compreensão do texto, a sistematização de conteúdos e informações. 

 

Conteúdo: Formas de leituras e resumos “Trabalhado com o Grifo” 

 

Atividade a ser realizada:  

Dando continuidade sobre o texto “Redes Sociais: O Que São, Para Que Servem e TUDO Sobre Elas” 

Faça a atividade em seu caderno seguindo as instruções abaixo. 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

Enviar a foto do seu resumo para o e-mail: orientacaoestudosalfredo@gmail.com ou whatsApp do professor 

(contendo nome completo a série) 

 

Data de entrega: 24/05/2021 

Bom Trabalho! 
 

 

Origem e história das redes sociais 

 
Difícil responder quando surgiram as redes sociais. 
De certa forma, não é errado dizer que elas passaram a existir desde que o homem descobriu a necessidade 
de se relacionar com outros indivíduos, ou seja, desde a Pré-história. 
Aliás, sobre isso, aí vai uma curiosidade bem interessante. 
Em 2012, um pesquisador de Cambridge chamado Mark Sapwell  divulgou um estudo feito em uma série de 
rochas localizadas na Rússia, analisando cerca de 2500 imagens rupestres.  
Até aí, nenhuma novidade, se não fosse pelo fato de que as imagens não serviam apenas como registro, e 
sim como um meio de comunicação entre as tribos. 
Segundo o pesquisador, os rochedos funcionavam como um mural onde os homens registravam seus 
pensamentos e sentimentos, enquanto outros indivíduos davam continuidade às imagens ou representavam 
nelas sinais de aprovação, como se fosse o botão “curtir” do Facebook.  
Dá até para dizer que o homem das cavernas já tinha seu próprio  Face, não é mesmo? 
Acontece que, nas últimas décadas, com o desenvolvimento e a popularização da internet, as redes sociais 
foram ganhando novos significados. 
Com isso, muita gente relaciona o conceito ao ambiente digital.  
E não teria como ser diferente: em poucos anos, a internet ganhou uma quantidade assustadora de 
usuários, revolucionando a maneira de se relacionar como era conhecida até então.  
Entre tantas outras vantagens, a internet chegou com tudo trazendo praticidade na vida do usuário, e os 
limites geográficos deixaram de ser barreiras para que ele pudesse interagir com outras pessoas ou acessar 
conteúdos diversos. 
E é sobre essas recentes formas de interação que vou detalhar aqui embaixo.  
 
Qual foi a primeira rede social? 
Foi na década 1990 que as primeiras redes sociais virtuais começaram a surgir.  
A primeira comunidade que merece destaque é o Geocities, de 1994. 
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Então, existe resposta à pergunta comum: quem foi o criador da rede social? 
Na verdade, são dois: David Bohnett e John Rezner fundaram a GeoCities.  
A rede não era exatamente um exemplo de interação entre os internautas, mas fornecia recursos para que 
eles pudessem criar suas próprias páginas pessoais e chegou a ter 38 milhões de usuários. 
Logo na sequência surgia o ClassMates, criado em 1995 pelo norte-americano Randy Conrads, com objetivo 
de trocar informações entre amigos da faculdade. 
Essa ferramenta foi um verdadeiro estouro para a época, principalmente nos Estados Unidos e no Canadá, e 
existe até hoje. 
No mesmo ano, surgia também o The Globe, uma espécie de fórum que permitia que os usuários 
compartilhassem suas experiências online. 
Mas foi em 1997 que conhecemos a plataforma mais semelhante com as redes sociais da atualidade.  
Falo do Six Degrees, lançado por Andrew Weinreich e que já explorava as possibilidades de publicar em 
murais, adicionar amigos e enviar mensagens. 
Você já conhecia essas primeiras redes sociais da era digital? 
Embora seus recursos fossem bastante limitados, representam um marco importante para plataformas que 
evoluíram até chegarmos aos dias atuais. 
 
A evolução das redes sociais 
A virada do século foi acompanhada de um verdadeiro boom das redes sociais.  
Desde então, uma série de plataformas digitais surgiram, outras se exting uiram e mais algumas se 
aprimoraram. 
Acompanhe a linha do tempo: 

2002 
Nascia o Fotolog, ferramenta voltada para a publicação de fotos, que chegou a alcançar 32 milhões de 
usuários. 
Aliás, a plataforma que foi muito bem recebida pelos brasileiros – e quem tem mais de 30 anos sabe muito 
bem do que estou falando. 
Também 2002 foi o ano do Friendster, lançada por Jonathan Abrams e considerada como a pioneira em 
redes sociais com formato mais parecido com Facebook e MySpace – esta lançada no ano seguinte. 
Embora não tenha ganhado grandes repercussões no Brasil, teve bastante popularidade no exterior.  

2003 
É o ano do LinkedIn. 
Lançada por Reid Hoffman nos Estados Unidos, a ferramenta foi comprada em 2016 pela Mi crosoft e é hoje 
a maior rede profissional do mundo. 

2004 
Um ano muito especial para as redes sociais foi 2004. 
E se você pergunta o porquê, dê uma olhada neste trio de peso que surgiu na época:  

1. Flickr: usado até hoje para o compartilhamento de fotografias 
2. Orkut: queridinho dos brasileiros por cerca de sete anos, foi criado por  Orkut Büyükkökten e 

durou até 2014. Só no Brasil, conquistou mais de 30 milhões de usuários, mas acabou perdendo 
espaço para o Facebook – embora a resistência inicial à “novidade” 

3. Facebook: a maior rede social até hoje. A criação de Mark Zuckerberg, que já foi até contada 
em filme, começou como um site simples que só funcionava no campus de Harvard, universidade 
onde estudava. Em pouco tempo, o Facebook se expandiu para outras universidades até chegar 
onde chegou. 

2006 
O ano do Twitter. 
Esse é um microblog que continua fazendo sucesso até os dias de hoje, embora já tenha vivido momentos 
melhores. 
Nele, usuários costumam trocar informações a todo tempo com publicações curtas.  
Foi no Twitter que surgiram as hashtags, que hoje são inseparáveis de publicações no Instagram, 
principalmente, mas também em outras redes sociais. 

2009 
Enfim, o WhatsApp. 
Dá para acreditar que ele já tem 10 anos? 
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Esse é um dos aplicativos mais usados para troca de mensagens instantâneas entre os brasileiros e, desde 
2014, também passou a fazer parte do time de Zuckerberg. 
O WhatsApp (ou “zap zap”, para os íntimos) é uma forma super simples e prática de bater um papo com os 
amigos e até tratar de assuntos profissionais. 
Aliás, para isso foi lançado recentemente o WhatsApp Business, o que deu origem a uma nova estratégia: 
o WhatsApp Marketing. 
Em 2018, o aplicativo já registrava 120 milhões de usuários ativos no Brasil e 1,5 bilhão no mundo. 
Sempre haverá alguém para questionar a presença do mensageiro em uma lista de redes sociais. 
Mas como questionar a sua capacidade de conectar pessoas? 

2010 
Aí vem o Instagram. 
Inicialmente utilizado apenas para o compartilhamento de fotos, passou por algumas adaptações e ganhou o 
status de rede social. 
Isso aconteceu especialmente ao permitir a interação dos usuários por meio de curtidas e comentários.  
Menos de 3 meses após seu lançamento, já atingia 1 milhão de usuários e é atualmente a plataforma mais 
usada para divulgação de fotos. 
E vale lembrar que 2010 é também o ano do Pinterest, um mural online para colecionar e compartilhar fotos 
com os amigos. 

2011 
Anote este nome, pois logo muita gente nem vai lembrar mais que existiu: Google+.  
Plataforma que tinha como objetivo facilitar a interação entre os usuários do Google e integrar seus vários 
serviços, mas acabou não decolando e teve suas atividades definitivamente encerradas no começo de 2019.  
Também em 2011, surgiu o Snapchat. 
Veio como uma proposta um tanto diferente das outras redes sociais, e ganhou bastante popularidade ao 
longo dos anos. 
Isso porque o Snapchat trabalha com o conceito de mensagens autodestrutivas. 
Nunca experimentou? É fácil de entender como funciona. 
Por meio do aplicativo, o usuário pode publicar textos, fotos ou vídeos de até 10 segundos que serão 
automaticamente apagados depois de 24 horas. 
Foi no Snapchat, aliás, que o Instagram se inspirou para dar vida aos famosos Stories, lançados alguns anos 
depois. 
Ainda em 2011, temos o Messenger. 
Ferramenta de mensagens instantâneas do Facebook, hoje funciona de forma independente da plataforma e 
já conta com mais 1,2 bilhão de usuários pelo mundo. 
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Disciplina Tecnologia e Inovação Série: 2° A, B e C 

Professor Carla  Semana: 17 a 21/05 

Tema da aula Aprender Sempre Equivalente: 1 aula  

Habilidades:  

- Identificar diferentes usos das TDIC, reconhecendo suas especificidades e aplicabilidades em diferentes contextos e 
seus impactos nos serviços, na produção e na interação social e utilizando-as de forma criativa, crítica e ética em 
processos que envolvam autoria e protagonismo. 

https://neilpatel.com/br/blog/conta-comercial-do-whatsapp/
https://neilpatel.com/br/blog/whatsapp-marketing/
https://www1.folha.uol.com.br/tec/2018/07/facebook-chega-a-127-milhoes-de-usuarios-mensais-no-brasil.shtml
https://neilpatel.com/br/blog/pinterest-o-que-como-usar/
https://neilpatel.com/br/blog/os-4-principios-de-sucesso-de-marketing-no-snapchat/
https://neilpatel.com/br/blog/instagram-stories-o-que-e/
https://neilpatel.com/br/blog/facebook-messenger-o-que-e/


Conteúdo:  

- Situação de Aprendizagem 4: CONSTRUÇÃO DE AUTÔMATOS. 

 
 
Atividade a ser realizada: Utilizando o caderno aprender sempre 
 
Leia o texto introdutório da página 137 - CONSTRUÇÃO DE AUTÔMATOS 
 
Faça o esquema do item 1.1 da ATIVIDADE 1 – AS MÁQUINAS QUE IMITAM O SER HUMANO - página 138 
 
Realize a ATIVIDADE 2 – CONSTRUÇÃO DE ESCULTURAS MECÂNICAS: AUTÔMATOS – páginas 138 a 141, porém 
individualmente e utilizando qualquer material que tiver disponível, além disso, se você não tiver meios para essa 
confecção, faça um esboço do autômato que gostaria de criar, demonstre suas habilidades artísticas. 
 
 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

- Realização da atividade solicitada. 

- Acompanhamento das aulas do CMSP; 

 

Data de entrega:  

Até 24/05 para o e-mail clscarla7@gmail.com 



 

 

 


