
 

                                E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS - 2º BIMESTRE 2021 

ROTEIRO DAS DISCIPLINAS DIVERSIFICADAS 

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

Professora Maria Luzia  Semana:  24 a 28 de maio 

Tema da aula Um dia tudo “clica” e faz sentido! Equivalente: 2 aulas 

 
Competências socioemocionais em foco: Empatia e Imaginação Criativa  

Objetivo da aula: Reflexão sobre a importância das áreas de conhecimento e como elas se articulam para o 
desenvolvimento da sua aprendizagem e continuidade do seu Projeto de Vida. 

Atividade a ser realizada:1- Momento da imaginação criativa- Lugar Preferido (leia a página 286 do caderno do 
aluno projeto de vida) pense um lugar em que mais gosta de frequentar. Descreva o que faz desse lugar o seu 
preferido. 

Atividade 2: Roda de conversa (faremos na aula do dia 27/05 no Meet) sobre o que vocês sabem sobre a 
organização das disciplinas/componentes curriculares e como essa organização pode favorecer a forma e quanto 
você aprende. 

Atividade 3: Depois de refletir sobre a organização e os componentes curriculares, responda os questionamentos da 
página 287 do caderno do aluno projeto de vida. 

Instrumento para verificação da aprendizagem: Realizar a atividade 1 e 3 do caderno do aluno página 286 e 287. 
Data de entrega até 04/06/2021. atelieluziart@gmail.com 

 

 

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

Professor: Flávia Cristina Nerone Semana: 24 a 28 de maio 

Tema da aula: Mídias Sociais 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. 
 

Material de apoio: https://neilpatel.com/br/blog/tudo-sobre-redes-sociais/ 
 

Conteúdo:  Resumo e uso do grifo 

Atividade contextualizada: Estamos continuidade com estudo da reportagem com título “Redes Sociais: O Que 
São, Para Que Servem e TUDO Sobre Elas” (última parte do texto).  
Para se fazer um resumo primeiro devemos fazer uma leitura detalhada do texto 
grifando partes principais e pesquisando para que não conhecemos para que o 
entendimento seja completo. 
Faça a atividade em seu caderno seguindo as instruções abaixo. 
 

Forma de entrega: Enviar a foto do seu resumo e palavras grifadas para o e-mail: 
orientacaoestudosalfredo@gmail.com (contendo nome completo a série) 
 

Data de entrega: 31/05/2021 

 

 

mailto:atelieluziart@gmail.com
https://neilpatel.com/br/blog/tudo-sobre-redes-sociais/
mailto:orientacaoestudosalfredo@gmail.com


Texto de apoio de OE  

 

As vantagens e desvantagens das redes sociais 
As redes sociais podem ser usadas para o bem e para o mal. 
Obviamente, a proposta de criação de cada uma delas não 
compreendia as desvantagens que hoje se observam. 
Mas você, enquanto usuário ou empreendedor, precisa ficar atento. 
O segredo é explorar o que há de melhor nelas e se proteger contra as 
ameaças. 
Falo agora sobre os pontos positivos e os perigos das redes sociais. 

 
Pontos positivos das redes sociais 
Quer queira, quer não, é preciso reconhecer: as redes sociais têm um papel muito importante na nossa 
sociedade. 
Elas aproximam pessoas, formam (e desfazem, admito) casais , criam laços e novas amizades, informam, 
entretém, divulgam trabalhos, ajudam a promover causas sociais e ambientais, entre tantas outras 
vantagens. 
Para empresas, como não marcar presença nelas? 
Um negócio pode usar as redes sociais para fazer branding e construir uma marca forte, para se aproximar 
da sua audiência e até para vender. 
As possibilidades são diversas – muitas delas não custam nada, inclusive. 
 
Perigos das redes sociais 
Mas nem tudo são flores na internet. 
Com a vida cada vez mais exposta, todo cuidado ao acessar as redes é pouco, sobretudo quando se tratam 
de crianças e adolescentes. 
Segundo pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2018, o Brasil já 
tinha 118 milhões de pessoas conectadas à internet. 
E assim como no mundo real, o mundo virtual também é cheio de armadilhas. 
Portanto, é bom ficar ligado nesses tópicos que vou abordar agora. 
 
Privacidade comprometida 
Com as redes sociais, ficou fácil compartilhar detalhes de nossas vidas para um grande número de pessoas 
na velocidade de um clique. 
Basta uma breve olhada no perfil de um contato para saber quem são seus amigos, onde ele trabalha ou 
estuda e até onde ele se encontra em tempo real. 
Mas, às vezes, tudo isso pode chegar às pessoas erradas, que se aproveitam dessas informações para 
planejar roubos ou sequestros, por exemplo. 
 
Exposição de dados confidenciais 
Hoje em dia, ao acessar as redes sociais ou fazer algum tipo de cadastro online, é preciso fornecer dados 
pessoais a empresas ou pessoas desconhecidas. 
Isso faz com que, muitas vezes, a gente perca o controle sobre o destino das informações distribuídas pela 
internet. 
Volta e meia surge alguma notícia de exposição de dados que nos preocupa. 
Vício 
Quem nunca deixou de encontrar os amigos para passar umas horinhas a mais navegando pelas redes? 
Ou, quando encontrou, passou mais tempo mexendo no Facebook pelo celular do que apreciando a 
companhia deles? 
Vez ou outra, acontece. 
O problema é quando o usuário passa a substituir a vida real pela virtual, o que, convenhamos, não é nada 
saudável. 
Também é uma prática com o potencial de reduzir a produtividade de profissionais, impactando nos 
resultados de empresas. 
 
 

https://neilpatel.com/br/blog/branding/
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/brasil-tem-116-milhoes-de-pessoas-conectadas-a-internet-diz-ibge.ghtml
http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2019-04/milhoes-de-dados-de-usuarios-do-facebook-sao-expostos-na-internet


Disseminação de fake news 
Este foi um assunto que ganhou bastante repercussão ultimamente, principalm ente no período das eleições. 
A verdade é que a disseminação de notícias falsas por meio das redes sociais pode tomar proporções 
realmente assustadoras, causando polêmicas e desinformação. 
Normalmente criadas propositalmente dentro de uma estratégia com objetivos específicos, as fakes news se 
multiplicam tão rapidamente que tomam um caminho sem volta. 
Por isso, na hora de compartilhar um conteúdo nas redes, não deixe de checar a fonte da notícia, 
combinado? 
 
O uso das redes sociais 

Agora que você já aprendeu um bocado sobre as redes 
sociais, que tal conferir quais são as mais utilizadas, para, 
quem sabe, aplicar nos seus negócios? 
 
Qual é a rede social mais utilizada? 
A resposta está na ponta da língua, mas cabe reforçar. 
O Facebook é a rede social mais utilizada no mundo, com 
2,38 bilhões de usuários, segundo dados do Statista. 

A seguir, veja listas com as redes sociais mais usadas no      
Brasil e no mundo. 
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As 10 redes sociais mais usadas no mundo 
1. Facebook 
2. YouTube 
3. Whatsapp 
4. Messenger 
5. WeChat 
6. Instagram 
7. QQ 
8. Qzone 
9. Douyin/TikTok 
10. Sina Weibo. 

 

As 10 redes sociais mais usadas no Brasil  
1. Facebook 
2. Whatsapp 
3. YouTube 
4. Instagram 
5. LinkedIn 
6. Twitter 
7. Messenger 
8. Pinterest 
9. Snapchat 
10. Google+. 

 

https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/
https://neilpatel.com/br/blog/tudo-sobre-redes-sociais/


 

Disciplina Tecnologia e Inovação Série: 2° A, B e C 

Professor Carla  Semana: 24 a 28/05 

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. 

Conteúdo:  

- AUTÔMATOS. 

 
 
Atividade a ser realizada: Baseada na SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 4 - CONSTRUÇÃO DE 
AUTÔMATOS do caderno aprender sempre. 
 
Um autômato (do grego αὐτόματον: "agindo por vontade própria") é um mecanismo que se 

opera de maneira automática, imitando movimentos humanos. Pode ser ainda a pessoa que age 
como máquina, apenas cumprindo ordens, sem questionar.  
É mais comumente descrito como máquinas que se movem sem a ajuda de eletricidade, especialmente aquelas que 
realizam ações que lembram humanos ou animais, como é o caso do cuco de um relógio de parede. 

 
Partindo dessa definição e dos seus conhecimentos prévios, seja real ou da ficção, escreva uma narrativa (mínimo 15 
linhas) sobre a sua visão em relação a evolução dos autômatos e sua influência na vida humana, pontue também a sua 
expectativa em ralação a como será essa o futuro em relação a isso.  
 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

- Realização da atividade solicitada. 

- Acompanhamento das aulas do CMSP; 

 

Data de entrega:  

Até 31/05 para o e-mail clscarla7@gmail.com 
 

 

 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eletricidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%B3gio

