
                                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:  10 a 14 de maio 

Tema da aula Meus desafios em HQ e Lettering Equivalente: 2 aulas 

 
Competências socioemocionais: Tolerância à frustração, Foco e Interesse 

artístico. 

 Objetivo da aula: Pensar numa experiência desafiadora e representá-la em HQs ou 
lettering. 

Para refletir: “E no meio de um inverno eu finalmente aprendi que havia 
dentro de mim um verão invencível.” 

Albert Camus 

Atividade a ser realizada: Pense em uma experiência desafiadora que viveu, 
preferencialmente, esse ano. Agora, tomando como norte a competência 
socioemocional tolerância à frustração, reflita como você exercitou essa competência 
nessa situação. Após a sua reflexão, represente essa situação em forma de história 

em quadrinhos ou em uma frase usando a técnica de lettering. 

As questões abaixo podem ajudá-lo a pensar na experiência que será contada: 

Qual foi a situação desafiadora que você conseguiu superar? 

Por que ela era desafiadora para você? 

Por que você considerava importante lidar com essa situação de forma positiva? 

Como conseguiu superá-la? Qual foi o resultado positivo disso para a sua vida? 

Então, aqui vão algumas orientações para produzir sua história em quadrinhos: 

Divida a folha A4 em quatro quadros. A história pode ter de quatro a doze quadros; 

Elabore um breve roteiro antes de iniciar os desenhos. Isso te ajudará a organizar as 
ideias, a prever quantos quadros serão necessários para contar a história, também a 
definir qual será o conteúdo de cada quadro; formule algumas perguntas básicas para 
estruturar o roteiro e construir uma história com começo, meio e fim. 

OBS: Essa atividade está baseada no caderno do aluno página 271 e na aula do 
CMSP do dia 05/05/2021, a qual o aluno tem duas possibilidades de desenvolver em 
HQ ou Lettering. 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  Realizar a atividade 1 do roteiro 
que está baseada no caderno do aluno primeiro bimestre página 271. Data de entrega 
17/05/2021. atelieluziart@gmail.com. 

 

 

mailto:atelieluziart@gmail.com


 

 

 

 

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

Professor Flávia Cristina Nerone Semana: 10 a 14 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 da sua agenda para o e-mail: orientacaoestudosalfredo@gmail.com ou 

whatsApp do professor (contendo nome completo a série) 

 

Data de entrega: 17/05/2021 

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

 
O objetivo das redes sociais é, basicamente, conectar pessoas. 
Para facilitar essa interação, elas podem assumir diferentes funções, desde entreter até 
ampliar as possibilidades profissionais. 
Quando você cria um perfil no Instagram, por exemplo, pode desejar manter seu 
conteúdo apenas em modo privado. 

mailto:orientacaoestudosalfredo@gmail.com


Mas ao tornar públicas as suas postagens, seja com fotos ou vídeos, abre a possibilidade 
de ganhar seguidores, conquistar fãs e fazer amizades. 
Isso gera compartilhamentos, curtidas e comentários, que são diferentes formas de 
interação clássicas desse tipo de plataforma. 
Então, é correto dizer que as redes sociais, genericamente falando, servem para a 
interação social. 
Mas também cabe destacar que cada uma delas tem suas características  próprias, o que 
agrega funções específicas. 
E é sobre isso que vou falar a seguir. 

Os 4 tipos de redes sociais 

 
Talvez seja novidade para você, mas não existe apenas um tipo de rede social.  
Caso nunca tenha se dado conta disso, fique de olho em quatro diferentes formatos nos 
quais elas se apresentam. 

Rede social de relacionamento 
As redes de relacionamento são as mais utilizadas. 
Têm como principal objetivo aproximar as pessoas e criar laços entre elas.  
Quem pensou em Facebook novamente, acertou. 
A plataforma é a maior do mundo em termos de usuários e, embora possa ser usada 
para diferentes necessidades, o foco continua sendo o relacionamento entre os 
usuários. 
Serve para fazer novos amigos, reencontrar antigos, manter contato com familiares e 
colegas e, por que não, encontrar o amor. 

Rede social de entretenimento 
São as redes voltadas para divulgação de conteúdo, que podem gerar relacionamentos, 
mas cujo valor principal está nessa oferta. 
O melhor exemplo desse tipo de rede é o YouTube. 
É esse canal que muita gente corre para acessar quando tem intervalinho no trabalho e 
quer se distrair com algum vídeo engraçado, assistir ao clipe do artista favorito ou 
acompanhar dicas de YouTubers sobre os mais variados temas. 

Rede social profissional 
Hoje em dia, ficou muito mais fácil ampliar a visibilidade profissional por meio da 
internet, e existem redes sociais voltadas exclusivamente para isso.  
É o caso do LinkedIn. 
Com ele, os usuários podem disponibilizar currículos, publicar artigos e pesquisas em 
suas áreas de atuação ou até recrutar novos talentos para suas empresas.  
Dá para encontrar vagas de emprego, se recolocar no mercado, fazer networking, 
conferir as novidades da sua área e muito mais. 
Rede social de nicho 
Também conhecida como rede social segmentada, geralmente, é voltada para públicos 
mais específicos. 
Um exemplo que ilustra bem essa categoria é o TripAdvisor, plataforma digital criada 
para divulgação de conteúdo nas áreas de turismo e gastronomia. 
Por meio dessa rede, os usuários podem conferir dicas de viagem e avaliar os mais 
diversos serviços ao mesmo tempo que trocam informações com outras pessoas. 

https://neilpatel.com/br/blog/como-conseguir-seguidores-no-instagram-mais-de-300-seguidores-reais-por-dia/
https://neilpatel.com/br/blog/4-dicas-de-como-melhorar-o-engajamento-no-youtube/
https://neilpatel.com/br/blog/linkedin/
https://neilpatel.com/br/blog/como-usar-networking-para-crescer-startup/
https://www.tripadvisor.com.br/
https://neilpatel.com/br/blog/marketing-turistico/


Essas ferramentas são bastante úteis, sobretudo para as empresas, já que permitem um 
diálogo mais direto com os clientes e oferecem constantes  feedbacks. 

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

 

 

 

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

Professor Carla  Semana: 10 a 14/05 

Tema da 
aula 

Aprender Sempre Equivalente: 1 aula  

Habilidades:  

- Analisar o fenômeno da desinformação, refletindo sobre motivações, interesses em 
jogo e suas consequências e sobre suas formas de manifestação: fake News, firehosing, 
deepfake ou pós verdade, ou conteúdo patrocinado não identificado, entre outros, 
procedendo à denúncia; 
- Compreender e avaliar conteúdos produzidos por meio digital, posicionando-se de 
maneira ética e crítica. 
 

Conteúdo:  

- Situação de Aprendizagem 3: AGÊNCIA DE JORNALISMO. 

 
Ler para conhecer... O jornalismo conta histórias reais de diversas maneiras usando diferentes 
tecnologias, desde lápis, papel e até computadores e infográficos interativos. Nesta atividade, 
vamos entender um pouco mais o universo jornalístico e transformar informações em histórias 
interessantes a serem compartilhadas com outras pessoas. Primeiro, vamos entender melhor 
como costumamos expressar e comunicar o que é relevante para nós. 
 

Atividade a ser realizada:  

Caderno aprender sempre – página 134 
Repare nas diferentes formas que o jornalismo tem de contar histórias. Como costuma 

expressar e comunicar o que é relevante para você? Pense na importância que a sua voz pode 
ter quando você compartilha informações ou histórias e reflita um pouco sobre algumas das 
questões a seguir: 

https://neilpatel.com/br/blog/feedback-o-que-e/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comente: 

Caderno aprender sempre – página 135 
Agora que você pensou sobre os seus assuntos de interesse e como gosta de expressar 

e comunicar o que é relevante para você, que tal criar o seu ID, sua identificação ou identidade 
como jornalista, que pode representar você na agência de jornalismo? Pesquise e explore 

recursos para sua criação. 
 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

- Acompanhamento das aulas do CMSP; 
- Realização da atividade solicitada. 
 
Data de entrega:  
Até 17/05 para o e-mail clscarla7@gmail.com 
 

 


