
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        2º bimestre - 2021 
             ROTEIRO DAS DISCIPLINAS DIVERSIFICADAS 

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

Professor: José Gilvan Junior Semana: 07 a 11 de junho 

Tema da aula: Competência Socioemocional Equivalente: 2 aulas 

Habilidades:  Competência socioemocional em foco:  Autoconfiança; Organização; Responsabilidade; 

Curiosidade para aprender; Iniciativa social e Empatia. 

Material de apoio: O tema proposto nesta aula, está baseado na aula de Projeto de vida apresentada no Aplicativo 

CMSP no dia 02 junho de 2021.  

Conteúdo:  Retomando as Competências Socioemocionais. 

Vamos relembrar e entender mais sobre as competências socioemocionais e como é possível 

desenvolvê-las. Qual o caminho para seguirmos fortalecidos nesse momento? 

 Todo indivíduo é desenvolvido em todas as suas dimensões a partir das competências 

socioemocionais e de acordo com  educação integral, que é aquela voltada ao desenvolvimento 

pleno do educando, nos âmbitos cognitivo, socioemocional, cultural, entre outros, analisaremos 

a importância de tais competências para a formação e escolhas com base em seu projeto de vida. 

Para iniciarmos o tema, faremos uma reflexão sobre o tema “Valores alinhados a uma vida 

ética” proposto na aula anterior, analisando o que é Ética. 

Atividade 

contextualizada: 

Descreva em seu caderno de Projeto de vida em poucas palavras, qual a competência 

socioemocional você tem exercitado? 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: 14 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: 07 até 11/06/2021 

Tema da aula: Ouvir e escrever. 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: 

Caderno do professor: Orientação de estudos. 

Conteúdo:  CONHECENDO E PESQUISANDO SOBRE EDGAR ALLAN POE. 

Atividade 
contextualizada: 

Para que serve uma pesquisa? Para coletar dados, e os dados servem para gerar informação e 
quanto mais precisa, mais valiosa ela se torna. Pensando nisso, a pesquisa é um meio eficiente 
de estudo e compreensão de temas.  
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Para isso, a proposta 
a seguir é pesquisar 
sobre Edgar Allan 
Poe; mas antes tente 
responder estas 
questões: 
 
 

 
1. Já ouviram falar de Edgar Allan Poe? Expliquem. 
2. Vocês imaginam o país onde ele nasceu? Justifiquem. 
3. Vocês imaginam que tipos de trabalhos ele realizou? Justifiquem. 
4. Quem se lembra de ter lido algo sobre ele? O quê? 
5. Quais as temáticas dos trabalhos de Poe você conhece ou algum poema? 
 
Agora que vocês responderam as questões, ouçam o podcast no link abaixo e façam uma 
pesquisa usando várias fontes na internet, em seguida respondam novamente as mesmas 
questões. Deixem registrado no caderno as respostas de antes e depois de realizarem a 
pesquisa para que possamos comparar. Na próxima aula no Meet iremos conversar sobre essa 
experiência.  
 

Podecast: 
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZm0vcy81N2ExNDcyNC9wb2Rj
YXN0L3Jzcw/episode/MTRiMWRkNzctNTdhYi00NjJmLTkyNWItZmY0NGFjNjMzY2Ux?hl=pt-
BR&ved=2ahUKEwiZp-CnnOXwAhXwq5UCHcJ5CCEQjrkEegQIAxAF&ep=6  

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: 14 de junho de 2021. 

 

Disciplina: Tecnologia e Inovação Série: 1° A, B, C e D 

Professor: Maria Aparecida Semana: 07  á 11 de junho 

Tema da aula: QUEM ESCOLHE O QUE EU VEJO? Equivalente: 1 aula 

Habilidades: Identificar e compreender noções espaciais e desenvolver o raciocínio lógico em atividades 
concretas por meio da programação desplugada, utilizando a imaginação e a criatividade. 

 

Material de 
apoio: 

Caderno do Aluno CURRÍCULO EM AÇÃO, Volume 2 - SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 1 
 

 
Conteúdo: 

COMO FUNCIONA A IMAGINAÇÃO?  
MÍDIAS E AS ESTRATÉGIAS UTILIZADAS NAS PROPAGANDAS  

 
 
 
Atividade 
contextualizada: 

Esta Atividade propõe desenvolver uma  análise crítica por meio da  identificação das 
características de campanhas  publicitária e compreender como a imaginação funciona por 
meio de palavras e figuras   observando e identificando, sem interpretar.  
ATIVIDADE 3 – COMO FUNCIONA A IMAGINAÇÃO? 3.1 ( palavra a ser desenvolvida nesta 
atividade  “Oleandro” e  3.2 da página 329. 
 ATIVIDADE 4 – MÍDIAS E AS ESTRATÉGIAS UTILIZADAS NAS PROPAGANDAS, páginas 329, 330 
e 331 atividade 4.1 ( a, b, c e d ) 
 

Forma de 
entrega: 

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

Data de entrega: 14 de junho 
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