
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        2º bimestre - 2021 

    

ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: PROJETO DE VIDA Série: 2ºs A, B, C e D 

Professor: Maria Luzia Semana: Semana: 31/05 a 
04/06 

Tema da aula: Tirando projetos do papel  Equivalente: 2 aulas 
Habilidades:  Competências socioemocionais: 

Foco: Capacidade de focar — isto é, de selecionar uma tarefa ou atividade e 
direcionar toda nossa atenção apenas à tarefa/atividade “selecionada”.  
Determinação: Capacidade de estabelecer objetivos, ter ambição e 
motivação para trabalhar duro, e fazer mais do que apenas o mínimo 
esperado. 
Persistência: Capacidade de completar tarefas e terminar o que assumimos 
e/ou começamos, ao invés de procrastinar ou desistir quando as coisas 
ficam difíceis ou desconfortáveis.  
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: SP faz Escola páginas 288 e 289 - https://www.sabernarede.com.br/15-
caracteristicas-de-pessoas-de-sucesso/  

Conteúdo:  Projeto de vida e desenvolvimento pessoal 

Atividade contextualizada: 
Estudante, para você aprender e ter sucesso é preciso se organizar, ter foco 
e ser determinado. Você já pode ir treinando traçando metas para realizar 
seu projeto de vida, focando nos estudos e realizando suas atividades de 
aprendizagens. Que tal aprender a ser determinado?   Pesquise as 
principais características de uma pessoa de sucesso, e analise quais delas 
você se enquadra e quais você quer aprender a desenvolver. Anote e 
socialize na nossa aula no Meet. Leia a situação de aprendizagem 3: 
Tirando projetos do papel e responda as questões da  atividade 4 página 
289 do caderno SP faz Escola.   

Forma de entrega: Fazer a atividade no caderno tirar foto e enviar por e-mail 
preferencialmente atelieluziart@gmail.com ou WhatsApp 

Data de entrega: 10/06/2021 

 

 

 

 

https://www.sabernarede.com.br/15-caracteristicas-de-pessoas-de-sucesso/
https://www.sabernarede.com.br/15-caracteristicas-de-pessoas-de-sucesso/
mailto:atelieluziart@gmail.com


 

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

Professor: Flávia Cristina Nerone Semana: 31/05 a 04/06  
Tema da aula: Mídias Sociais Equivalente: 3 aulas  
Habilidades:  Ler, escutar e produzir textos orais,escritos e multissemióticos que 

circulam em diferentes mídias.  
Material de 
apoio: 

Vídeo como fazer um mapa conceitual: 
https://www.youtube.com/watch?v=8Fgexqy5c9E&t=38s  

Conteúdo:  Mapa Conceitual  

Atividade 
contextualizada: 

Para finalizar a reportagem estudada nos roteiros anteriores com o título  “Redes Sociais: O 
Que São, Para Que Servem e TUDO Sobre Elas”.  
Vamos criar um mapa conceitual com tema: “Mídias Sociais” - você pode encontrar a 
reportagem na integra no site: https://neilpatel.com/br/blog/tudo-sobre-redes-sociais/.  
Consulte os resumos que você já fez nos roteiros anteriores. 
Faça o Mapa conceitual em seu caderno ou se preferir digitado. 
Exemplo de um esqueleto de mapa conceitual: 
 

 
 
 

Forma de 
entrega: 

Enviar a foto do seu mapa conceitual para o e-mail: orientacaoestudosalfredo@gmail.com 
(contendo nome completo a série) 

Data de entrega: 07/06/2021 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8Fgexqy5c9E&t=38s
https://neilpatel.com/br/blog/tudo-sobre-redes-sociais/
mailto:orientacaoestudosalfredo@gmail.com


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

Professor: Carla Semana: 31/05 a 04/06 

Tema da aula: Desinformação 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 aprender sempre – volume 2 

Conteúdo:  - Mídias e desinformação. 

Atividade 
contextualizada: 

ATIVIDADE 1 – PAINEL DA DESINFORMAÇÃO – caderno aprender sempre – volume 2, 
página 123. 
 
Apesar de não ser um fenômeno considerado novo, a desinformação passou a ser pauta 
frequente da sociedade nos últimos anos. As chamadas “fake news” amedrontam pelo 
impacto que podem causar, já que, com a inserção das novas tecnologias da informação 
e comunicação no cotidiano, elas podem alcançar mais pessoas em uma velocidade 
muito maior do que no passado.  
 
Realize as atividades do caderno 1.1; 1.2 e 1.3. 
Lembrem que a discussão citada na atividade deve acontecer pela internet, mantendo o 
distanciamento, você também pode conversar com pessoas de seu convívio diário, isso 
enriquecerá nossa pauta. Socializaremos o assunto durante nossa aula no meet. 
 

Forma de 
entrega: 

Preferencialmente para o e-mail clscarla7@gmail.com 

Data de 
entrega: 

Até 07 de junho 

 

 

Bom Trabalho! 

 

 

https://conexao.segurosunimed.com.br/fake-news-em-saude-como-agir-contra-a-desinformacao/

