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ROTEIRO DAS DISCIPLINAS DIVERSIFICADAS 

Disciplina: Projeto de Vida Série:  1º A, B e D 

Professores:  Elizângela Maria dos Anjos Semana: 23 até 27 de agosto 
Tema da aula: MÃO NA MASSA: O QUE VEM ANTES DO 

PLANO? 
Equivalente: 2 aulas 

Habilidade:  Responsabilidade. 

Material de 
apoio: 

Caderno do aluno 1ª série - Currículo em Ação (Volume3)/ páginas 349 e 350 

Conteúdo:  SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 1 - A VIDA É UM PROJETO 

Atividade 
contextualizada: 

Queridos alunos, hoje nós ouviremos a canção “Pais e filhos”, da banda Legião Urbana, ela 
mostra elementos que permeiam a vida do indivíduo como: relações interpessoais, tradições 
e diálogo, comuns a qualquer geração. A última estrofe da canção da banda Legião Urbana faz 
referência à falta de diálogo e entendimento que geralmente há entre gerações. Baseando-se 
na atividade 5 da semana passada. Respondam: Quais seriam suas atitudes em relação à 
orientação para a formação do Projeto de Vida dessa pessoa? Justifique. 
Na aula do Meet realizaremos uma interação dessa questão. 
 
Link da música: https://www.youtube.com/watch?v=9RrmIT9EPrQ  

 
Forma de entrega: Alunos que estão no online tirar uma foto da atividade e mandar para o meu e-

mail: mariaanjos4@hotmail.com 
Data de entrega: 27/08/2021 

 

Disciplina: Orientação de Estudos. Série:  1ª, B, C e D 

Professores: Regina 1º A e B  

Maria Aparecida 1º C e D 
Semana: 23 até 27 de agosto 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://www.zoom.com.br/celular/deumzoom/como-fazer-um-podcast-pelo-

celular 

Conteúdo:  Seu podcast 

Atividade 

contextualizada: 

Queridos alunos, como já sabemos que o podcast é um arquivo de áudio. Hoje é o dia de 

mostrar aos seus colegas o seu podcast sobre: biografia do autor Edgar Allan Poe. Na nossa 

aula no Meet realizaremos uma interação com os podcasts feitos. 

Forma de entrega: Apresentação no dia da aula no MEET. 

Observação: 1º A e B reginaeliza@prof.educacao.sp.gov.br 

https://www.youtube.com/watch?v=9RrmIT9EPrQ
mailto:mariaanjos4@hotmail.com
https://www.zoom.com.br/celular/deumzoom/como-fazer-um-podcast-pelo-celular
https://www.zoom.com.br/celular/deumzoom/como-fazer-um-podcast-pelo-celular
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1º  e D mariaanjos4@hotmail.com 

Data de entrega:  27/08/2021 

 

 

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

Professor Carla  Semana: 23 a 27/08 

Tema da aula Pensamento lógico Equivalente: 1 aula  

Habilidades: - Identificar os algoritmos, as linguagens e os recursos tecnológicos das redes sociais, seus efeitos, 

restrições e potencial de criação de conteúdo para usar as redes sociais de forma mais crítica e criativa. 

Conteúdo: Situação de aprendizagem 1 - CURADORIA DAS INFORMAÇÕES, 

caderno currículo em ação – volume 3 

Atividade a ser realizada:  
 
Nessa situação de aprendizagem veremos o significado de curadoria, que 
simplificadamente pode ser definida como um conjunto de técnicas que visam 
preservar um material digital. Ligada diretamente a segurança de informações, 
a sua importância é indiscutível, assim sendo, iremos detalhar cada ação que 
deve ser realizada para uma curadoria satisfatória. 
Realize a atividade 1 – CURADORIA EM AÇÃO 1.1 e 1.2 páginas 332 e 333. 

Porém, lembre-se que é notória a necessidade do distanciamento social, então onde o exercício orienta a reunir-se 
em grupo, faça isso virtualmente ou não sendo possível faça individual.  
 
 
 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

- Realização da atividade solicitada e entrega para a professora. 

Data de entrega:  

Até 30/08 preferencialmente para o e-mail maria.laurentino@servidor.educacao.sp.gov.br. 
Quem não puder, terá a opção de entregar em mãos para a professora durante a aula 

 

Boa Atividade! 
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