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ROTEIRO DE ATIVIDADES DAS DISCIPLINAS DIVERSIFICADAS 

Disciplina Projeto de Vida Série: 3° Ensino Médio 

Professora Damiane Petrucci de Rezende Siles Semana:  17 a 21 de maio 

Tema da aula Como ver o mundo com outros olhos! Equivalente: 2 aulas 

 
Conteúdo:  Protagonismo Social 

Competências socioemocionais: Determinação, Curiosidade para aprender, Foco. 

 
Refletindo ... 
Você é um jovem protagonista? Sim? Não? Talvez?  
A juventude é cercada de questionamentos com inúmeras respostas, muitas vezes conflituosas, que levam o jovem a 
não se reconhecer como protagonista da sua própria história. Ser jovem envolve fazer escolhas que poderão 
influenciar o seu futuro na vida adulta. A família, os amores, os amigos, a religião, a escola, são grandes 
influenciadores nos momentos das escolhas neste período de transição. 
O protagonismo juvenil está relacionado a saber fazer escolhas que impulsione o seu Projeto de Vida. Sendo assim, 
responda: 
1 - Você conhece jovens que, ao fazerem escolhas responsáveis, mesmo encarando algumas dificuldades, mudaram 
a sua própria história e a de outras pessoas 
2 - Conhece algum(a) outro(a) jovem cuja atitude vem engajando a juventude em novas ações e práticas? 
 
Instrumento para verificação da aprendizagem:  

1. Encaminhe as respostas da atividade pelo e-mail dami.petrucci@gmail.com até 21/05 
2. O aluno em estudo remoto, sem acesso, poderá entregar a atividade na escola 

 
 

 

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

Professor Eliana Vilalva Semana: 17 a 21 de maio 

Tema da aula Escolhas temáticas Equivalente a 3 aulas 

 

Roteiro 7 

 

Habilidades:  

• 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: Orientações de TCC 

Atividade a ser realizada:  

Nesta semana faremos a retomada de assuntos pertinentes à produção do TCC, como escolha de professor 

orientador e estrutura do trabalho. O foco da aula será a problematização e a escolha temática, bem como a 

organização em grupos de trabalho. 

mailto:dami.petrucci@gmail.com


 

Instrumento para verificação da aprendizagem: 

Reflita e responda: 

Qual a finalidade do TCC realizado no Ensino Médio para sua vida acadêmica? 

A aprendizagem será verificada através de participação na aula online via Meet dessa semana. 

O aluno sem conexão deverá responder em seu caderno.  

 

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

Professor Regina Bizarro Semana: 17 a 21 de Maio 

Tema da aula COMO O JORNALISMO PODE AMPLIFICAR UM TEMA Equivalente:2 aulas 

 

 
Habilidades: Estudar os critérios que orientam o(a) jornalista para organizar e hierarquizar dados e informações que 

coleta em seu trabalho de apuração da realidade. 

Atividade a ser realizada: Leitura e Atividades Caderno Aprender Sempre Vol 2 págs. 121 à 122 . 

Instrumento para verificação da aprendizagem: Reflexões sobre o papel do .  

Data de entrega: Para os alunos que estão em casa, na próxima segunda-feira (24/05) por e-mail: 
reginaeliza@prof.educacao.sp.gov.br 
 
 

Exercício Baseado na pág 121 e 122 do Caderno Aprender Sempre 

 

ATIVIDADE 1 - O QUE A NOTÍCIA NÃO REVELA 

a) Pesquise uma notícia sobre violência urbana. Registre, autor, data, veículo de informação. 

b) Observe como a notícia está estruturada e quais foram as principais vozes e opiniões que o(a) jornalista 

considerou para elaborá-la. Por que você entende que as vozes e opiniões destacadas são as mais 

consideradas pelo(a) autor(a) da notícia? 

c) A notícia privilegia algum lado da história? De que forma é possível tirar essa conclusão? 

d) O que essa notícia especificamente não conta? Como chegaram a essa conclusão? 

e) De que forma a notícia poderia ser mais equilibrada? Que vozes não foram ouvidas ou poderiam ser 

amplificadas nesse contexto? 

f) Que efeitos as sugestões propostas por você, no item anterior, causariam entre os leitores dessa notícia? 

 

 

 

Bom Trabalho! 
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