
                                E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

2º BIMESTRE 

ROTEIRO DE ATIVIDADES 

Disciplina Projeto de Vida Série: 2ª série, A,B,C.  
Professora Maria Luzia  Semana:  03 a 07 de maio 

Tema da aula Equação do sucesso Equivalente: 2 aulas 

 
Conteúdo: Conceitos de determinação   

Competência socioemocional: Determinação 

Atividade a ser realizada: 

1- Leitura do texto “O que é uma pessoa determinada? “, de acordo com a aula do 
CMSP do dia 28/04/2021 a determinação tem relação direta com a Equação do 
sucesso.  

O que é uma pessoa determinada? 

Uma pessoa determinada é aquela que tem certeza íntima de direcionamento. Ser 
determinado é ter metas claras e definidas e uma convicção plena de que irá 
alcançá-las. 

A pessoa determinada possui uma vontade inquebrantável de atingir seus 
objetivos, e tira sua motivação dessa fonte inesgotável de energias, não recua 
diante das recusas, tem coragem de experimentar o novo, sem medo de críticas. 

Os determinados utilizam a dor como combustível e motivação, valorizam a voz 
interior mesmo com cobranças externas, não esquecem de suas origens. As 
pessoas determinadas têm humildade para aceitar que sucesso é treino, se 
mantém focadas, não desistem de suas metas, não importando quão difíceis as 
coisas fiquem. 

Reflita:  Você é uma pessoa determinada? 

Atividade 2:  

a) Pense em uma pessoa determinada que você considera que seja bem-sucedida. 
b) Descreva quais habilidades, valores, atitudes e ações você enxerga nessa 

pessoa. 
c) Faça uma breve pesquisa sobre a história dessa pessoa. 

 
 

 
Instrumento para verificação da aprendizagem:  Realizar a atividade 2 do roteiro que 
está baseada no caderno do aluno página 269. Data de entrega 10/05/2021. 
atelieluziart@gmail.com 
 

mailto:atelieluziart@gmail.com


 

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

Professor Flávia Cristina Nerone Semana: 05 a 07 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:  

Faça a atividade em seu caderno seguindo as instruções abaixo. 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

Enviar a foto da sua agenda para o e-mail: orientacaoestudosalfredo@gmail.com ou 

whatsApp do professor (contendo nome completo a série) 

 

Data de entrega: 10/05/2021 

Bom Trabalho! 
Exercício: 
Leia o texto abaixo escreva em seu caderno as palavras que você acha mais importante 
e faça um resumo. 

 
Redes Sociais: O Que São, Para Que Servem e TUDO Sobre Elas 

 
O que são redes sociais? 

 
Redes sociais são uma estrutura formada para conectar pessoas de acordo com seus 
interesses e valores, o que pode acontecer tanto no ambiente online (onde o conceito 
se tornou mais conhecido), mas também fora da internet, como é o caso de 
organizações que defendem uma causa comum. 
Mas é claro que essa definição foge um pouco do que você conhece por redes sociais. 
Afinal, qual a primeira coisa que lhe vem à cabeça? 
Aposto um doce que você pensou em Facebook. 
É claro que seu raciocínio não está errado. 

mailto:orientacaoestudosalfredo@gmail.com
https://neilpatel.com/br/blog/marketing-para-facebook/


Se existe uma plataforma que é ícone das redes sociais nos dias de hoje, essa 
plataforma é o Facebook (e sobre isso, vou falar com mais detalhes ao longo do post).  
Mas a verdade é que o conceito de rede social é bem mais abrangente que isso, e muito 
mais antigo do que você imagina. 
Desde os primórdios, as redes sociais compreendem as relações entre pessoas que 
dividem interesses comuns, sejam eles religiosos, políticos, laços afetivos ou familiares.  
Isso vale para organizações, entidades e demais grupos que interagem e se conectam 
porque se identificam, pelo menos parcialmente, uns com os outros.  
Dá pra concluir, com isso, que as redes sociais começaram bem antes da internet, não é 
mesmo? 

Qual a diferença entre rede social e mídia social? 

 
Afinal, tem mesmo diferença entre rede social e mídia social? 
Sim, existe. 
Dá para diferenciar os conceitos, entendendo qual o significado de redes sociais e, 
principalmente, a sua função. 
Em resumo, posso dizer que, enquanto nas redes sociais o foco é a interação entre as 
pessoas, nas mídias sociais, o objetivo principal é compartilhar informação e conteúdo. 
Só que as mídias sociais são ainda mais abrangentes. 
Por exemplo, a gente sabe que o Facebook é uma plataforma que conecta milhões de 
pessoas pelo mundo (mais precisamente 2,3 bilhões de usuários diários), mas ele 
também serve como um canal de divulgação de conteúdo. 
Afinal, ao mesmo tempo em que você pode interagir com amigos e empresas, também 
pode divulgar um vídeo, publicar um texto informativo ou postar uma música.  
Não é apenas estabelecer relações, portanto. 
Exemplos clássicos de mídias sociais são canais como blogs e plataformas de vídeos, a 
exemplo do YouTube. 
Neles, embora você tenha a possibilidade de fazer uma certa interação com os demais 
usuários, sua verdadeira intenção ao acessá-los é usufruir do conteúdo compartilhado. 
Ou seja, por definição, toda rede social é uma mídia social. Já o contrário nem sempre 
se aplica. 

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

 
 
 

TECNOLOGIA 

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

Professor Carla  Semana: 03 a 07/05 

Tema da 
aula 

Aprender Sempre Equivalente: 1 aula  

 

https://neilpatel.com/br/blog/midias-sociais-guia/
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2019/02/04/facebook-completa-15-anos-com-23-bilhoes-de-usuarios.ghtml
https://neilpatel.com/br/o-guia-definitivo-de-como-criar-um-blog-e-ganhar-dinheiro-na-internet/


Habilidades:  

- Compreender e identificar os quatro pilares do pensamento computacional como: 
decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e algoritmo. 
 

Conteúdo:  

- Situação de Aprendizagem 2: O PENSAMENTO COMPUTACIONAL E NOSSA VIDA.  
 

Atividade a ser realizada:  

 
1) Para você, o que é ter um pensamento computacional? 
2) Pesquise: Quais são os 4 pilares do pensamento computacional?  
3) Defina cada um deles com as suas palavras. 
 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

- Acompanhamento das aulas do CMSP; 

- Realização da atividade solicitada. 

 

Data de entrega:  

Até 10/05 para o e-mail clscarla7@gmail.com  

mailto:clscarla7@gmail.com

