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                                        2º bimestre - 2021 

    

ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

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

Professor: José Gilvan Junior Semana: 31 maio a 04 de junho 
Tema da aula: Meus valores: Como saber o que importa para 

mim? 
Equivalente: 2 aulas 

Competência 
Socioemocional:  

Autoconfiança 
Capacidade de cultivar a força interior, isto é, a habilidade de se satisfazer consigo mesmo 
e sua vida, ter pensamentos positivos e manter expectativas otimistas.  
 

Material de 
apoio: 

O tema proposto nesta aula, está baseado na aula de Projeto de vida apresentada no 
Aplicativo CMSP no dia 26 de maio de 2021.  
Competência Socioemocional: Currículo em Ação Vol.2 
 

Conteúdo:  Valores alinhados a uma vida ética. 

Atividade 
contextualizada: 

Contexto: 

Independente da nossa cultura, crença ou condição social, existe algo inerente a todos os 
seres humanos: os sonhos. E não sou eu que afirmo isso. Shakespeare e Fernando Pessoa 
já diziam isso muito antes. O Projeto de Vida vem para resgatar aqueles sonhos 
desacreditados, dando espaço por meio do diálogo para descobertas a potencialidades e 
superar fragilidades. Além do sonho individual, o Projeto de Vida envolve o debate de uma 
vida ética e a formação de uma sociedade mais justa, democrática, sustentável e inclusiva.  

Atividade: 
Descreva em seu caderno de Projeto de vida em poucas palavras, o que você valoriza mais 
em si mesmo? E por quê? 
 

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: 07 de junho – segunda feira  
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ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

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: 31/05 até 04/06/2021 

Tema da aula: A importância de planejar. Equivalente: 3 aulas 

Competência 
Socioemocional:  

Autoconfiança 

Capacidade de cultivar a força interior, isto é, a habilidade de se satisfazer 

consigo mesmo e sua vida, ter pensamentos positivos e manter expectativas 

otimistas.  

Material de apoio: Caderno do professor: Orientação de estudos. 

Competência Socioemocional: Currículo em Ação Vol.2 

Conteúdo:  Organização pessoal 

Atividade contextualizada: Queridos alunos, retomando a nossa conversa sobre organização e desorganização, 

pensem: vocês são organizados ou não? Agora clique no link e responda ao QUIZ e 

na nossa próxima aula no MEET vocês descobrirão se são pessoas organizadas ou 

não! Até mais! 

Forma de entrega: Formulário Google: https://forms.gle/3WkHbjJdj6oNuJc79  

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: 07 de junho de 2021. 
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Disciplina: Tecnologia e Inovação Série: 1°A, B, C e D   

Professor: Maria Aparecida Semana: 31 de maio á 04 de junho  
Tema da aula: QUEM ESCOLHE O QUE EU VEJO? 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.  

 

Material de apoio: Caderno do Aluno CURRÍCULO EM AÇÃO, Volume 2 

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 1 

Conteúdo: MÍDIAS E PUBLICIDADE 

Atividade contextualizada: O propósito deste roteiro é identificar por meio de um do texto e sua interpretação a 

finalidade e objetivo. Desenvolvendo uma análise crítica através da identificação das características de campanhas 

publicitárias, levantando e despertando a curiosidade para pesquisarem outras formas de Propagandas, mídias e 

publicidade.  

ATIVIDADE 1 – MÍDIAS E PUBLICIDADE, Leitura e Reflexão de MÍDIAS E PUBLICIDADE da página 327, após a Leitura  

Resolver as atividades  da página 328 (1.1,1.2 e 1.3) e ATIVIDADE 2 – EDUCAÇÃO, MÍDIAS E PROPAGANDA 2.1 

Forma de entrega: 

Preferencialmente para: 

maria.laurentino@servidor.educacao.sp.gov.br 

Data de entrega: 07/06 

 

 

 

Bom Trabalho! 
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