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  ROTEIRO DAS DISCIPLINAS DIVERSIFICADAS 

ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Projeto de vida Série: 1°A, B, C e D 

Professor: José Gilvan Junior Semana: 14 a 18 de junho  

Tema da aula: O que é ser livre, o certo e o errado? Equivalente: 2 aulas 

Habilidades:  Responsabilidade. 

Material de 
apoio: 

O tema proposto nesta aula, você pode encontrar no Caderno do aluno (Currículo em Ação) páginas 
352, 353 e 354. 

Conteúdo:  Ética e Moral 

Atividade 
contextualizada: 

Você já parou para pensar que existem ações, no dia a dia das pessoas, que mesmo sendo um direito 
à liberdade, nem sempre elas agem pensando no bem-estar coletivo, no que é certo ou errado? 
Nesta situação de aprendizagem, vamos falar sobre os valores que constituem a base de uma 
convivência saudável. Pois é, pensar sobre isso é tratar da ética, assim como a moral, como temas 
que ajudam as pessoas a decidirem sobre o que é certo e errado. O que você sabe sobre ética e 
moral? 
 
A ética orienta as pessoas no momento de suas escolhas, faz uma fronteira entre o que a realidade 
exige e o que se decide. A partir dela, conseguimos distinguir o que é certo e o que é errado. Sobre 
isso, reflita sobre as situações propostas abaixo e diga o que você faria em cada uma delas:  
Situação 1: Eutanásia. 
Situação 2: Produto farmacêutico perigoso. 
Os textos da situação 1 e 2 se encontram no Caderno do aluno (Currículo em Ação) página 354. 

Forma de 
entrega: 

A atividade deverá ser realizada no caderno de Projeto de vida,  manuscrita a caneta, com letra 
legível, fotografada e enviada através do e-mail ou pvprimeirosanos@gmail.com ou reescreva a 
atividade no e-mail e envie. 

Data de entrega: 21 de junho – segunda feira  

 

Disciplina: Orientação de Estudos Série: Adolfo R. -Séries: 1A e 1B  
Elizângela M. -Séries:  1C e 1D 

Professores: Adolfo Rodriguez Fontan 
 Elizângela Maria dos Anjos 

Semana: 14 até 18/06/2021 

Tema da 
aula: 

Trabalhando com o gênero digital: podcast. Equivalente: 3 aulas 

Habilidade:  (EF69LP48) Interpretar, em poemas, efeitos produzidos pelo uso de recursos expressivos sonoros 
(estrofação, rimas, aliterações etc.), semânticos (figuras de linguagem, por exemplo), gráfico-
espacial (distribuição da mancha gráfica no papel), imagens e sua relação com o texto verbal. 

Material de 
apoio: 

https://blog.poemese.com/quem-foi-edgar-allan-poe/ 
 

Conteúdo:  Analisando a imagem e o poema. 

Atividade 
contextualiza
da: 

 Nosso objetivo é sensibilizar quanto a importância da leitura, interpretação das várias formas de 
comunicação da atualidade, a fim de que possamos estudar e nos expressar e para tanto escolhemos 
a obra do escritor Edgard Allan Poe. Faremos um levantamento e análise de dados da aula anterior 
para darmos continuidade no desenvolvimento do ato de leitura da imagem e do poema do autor 
citado, e assim vermos as várias possibilidades de interpretar e entender um texto.  
 
Analisem a imagem e o poema Annabel Lee de Edgar Allan Poe, pensem nas singularidades e nos 
contrapontos, além da poética. Após esta reflexão, respondam as questões a seguir em seu caderno 
de orientação de estudos. 

mailto:pvprimeirosanos@gmail.com
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https://blog.poemese.com/quem-foi-edgar-allan-poe/


1. O que representa esta imagem? 
2. Como você chegou a esta ideia? 
3. O que representam as cores nesta imagem? 
4. A imagem pode retratar o poema? 
5. Vocês sabem o que é leitura compartilhada?  

Na nossa aula do MEET, analisaremos o poema e as questões anteriores.  

Forma de 
entrega: 

Entrega por e-mail (foto: com nome, série e data do roteiro) 
(1ªséries A e B) ADOLFO R. e-mail: arffontan@gmail.com 
(1ªséries C e D) Elizângela M.  e-mail:  mariaanjos4@hotmail.com 

Data de 
entrega: 

21 de junho de 2021. 

 

Annabel Lee  

(Edgar Allan Poe) 
 

Há muito, muito tempo, existia 
num reino junto ao mar, 
uma donzela que eu sabia 
Annabel Lee se chamar; 
Donzela em que outro pensar não se via 
do que ser amada e muito amar. 
 

Eu era criança e criança ela também, 
num reino junto ao mar, 
nos amamos com amor imenso, 
Annabel Lee e eu, de tanto amar 
com um amor que os alados Serafins 
lá no Céu ousaram invejar. 
 

E esta foi a razão de tempo atrás, 
num reino junto ao mar, 
de uma nuvem soprar um vento 
e a bela Annabel Lee congelar. 
Então seus nobres parentes vieram 
para de mim a afastar, 
para fecharem-na num sepulcro 
no reino junto ao mar. 
 

Os anjos, pouco felizes no Céu, 
começaram a invejar: - 
Sim! – eis aí a razão (todos sabem, 
no reino junto ao mar) 
de um vento soprar na noite nublada, 
e minha Annabel Lee congelar. 
 

Mas nosso amor era mais forte que o amor 
daqueles mais antigos 
daqueles mais sábios – 
e nem os anjos lá nos Céus 
nem os demônios no mar, 
Não podem mesmo minha alma 
da bela Annabel Lee afastar. 

 

 

 

 

 

Pois a lua nunca brilha, sem trazer-me sonhos 
da bela Annabel Lee; 
E estrela alguma surge, mas posso sentir o olhar 
da bela Annabel Lee; 
E assim, noite adentro, deito-me ao lado 
de minha querida – minha vida e minha noiva, 
no sepulcro junto ao mar – 
em seu túmulo junto ao borbulhante mar. 
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Disciplina: Tecnologia e Inovação Série: 1° A, B, C e D 

Professor: Maria Aparecida Semana: 14 á 18 de junho 

Tema da aula: VIVENDO OFFLINE 1 Equivalente: 1 aula 

 
 
Habilidades: 

-Avaliar, de forma ética, crítica e reflexiva, a própria atuação e a atuação de terceiros enquanto 
usuários das redes sociais, tendo em vista as diferentes ações realizadas: seguir, curtir, criar, 
postar, compartilhar e comentar, dentre outras.  
-Entender o funcionamento das redes sociais e utilizá-las para interação, compartilhamento de 
informações e resolução de problemas. 
 

 
Material de 
apoio: 

Caderno do Aluno CURRÍCULO EM AÇÃO, Volume 2 - SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 1 
fechamento da Situação de Aprendizagem colocando a mão na massa (Criando uma Propaganda)  
e SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 2 VIVENDO OFFLINE 1 
 

Conteúdo: Mídias e as estratégias utilizadas nas Propagandas.  
Desconectando para se Conectar. 

 
 
 
Atividade 
contextualizada: 

O intuito é incentivar a discussão e o desenvolvimento de pensamento crítico ao final da 
Situação de Aprendizagem 1, neste caso precisamos colocar a mão na massa criando uma 
propaganda para que todos tenham a oportunidade de compartilhar e discutir opiniões. 
Explorando também o início da Situação de aprendizagem 2: Desconectar para se Conectar 
incentivando a Leitura, Interpretação, análises e Pesquisas, despertando assim, sua percepção 
para os possíveis caminhos do desenvolvimento tecnológico. 
 
ATIVIDADE 4.2 – Apresentação dos alunos: Criando uma Propaganda página 331. E socialização 
da organização criando uma propaganda da atividade (a, b, c e d). 
  
 ATIVIDADE 1 Desconectar para se Conectar- Leitura página 332 e 1.1 E hoje? Como registramos 
e compartilhamos o nosso cotidiano? Página 333 (responder as perguntas que estão nos 
retângulos coloridos) 
  

 
Forma de 
entrega: 

Preferencialmente para o e-mail 
maria.laurentino@servidor.educacao.sp.gov.br 
 

Data de entrega: 21 de junho 
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