
 

                              E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                3º bimestre - 2021 

            ROTEIRO DAS DISCIPLINAS DIVERSIFICADAS 

 

Disciplina: PROJETO DE VIDA Série: 2ªsérie A 

Professor: Flávia Cristina Nerone Semana: 30/08 a 03/09 

Tema da 

aula: 

Fazer escolhas Equivalente: 2 aulas 

Habilidades:  Competências: Entusiasmo e determinação 

Material de 

apoio: 

SP faz Escola caderno do aluno 2ª série – 2º semestre 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/equilibrio/eq0507200707.htm - artigo “Os 

segredos do pensamento positivo” 

Conteúdo:  Fazer escolhas e se preparar para o futuro. 

Atividade 
contextualizada: 

Nesta aula iremos fazer a uma leitura compartilhada de um o artigo “Os segredos do 

pensamento positivo” disponibilizado link no campo material de apoio deste roteiro. 

Após a leitura conversaremos sobre este artigo que aborta sobre “o otimismo e 

entusiasmo” e oralmente questionaremos:  

Vale a pena ter pensamentos positivos para alcançar nossos sonhos? 

Ser uma entusiasmada é querer mudar ou evitar algo pior? 

O que vocês acham sobre pessoas que são bastante otimistas? 

Vocês acreditam que o pensamento positivo é benéfico? 

O que custa para as pessoas serem entusiasmadas? 

 

Atividade a ser realizada é fazer em seu no caderno as questões do São Paulo Faz escola 

caderno do aluno – 2ºSemestre – Situação de Aprendizagem 3 – ATIVIDADE 1: Posso dizer 

que já deu certo! páginas 298 e 299 (criar um mapa de um acontecimento positivo ou 

gráfico genealógico) 

Forma de 

entrega: 

Enviar as atividades somente os alunos que estão on-line. 

A foto da atividade realizada para o e-mail: atelieluziart@gmail.com contendo o nome 

completo, série e a data do roteiro. 

Alunos que estão no presencial fazer as atividades em seu caderno. 

Data de 

entrega: 

03/09/2021. 

 

 

 

 

 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/equilibrio/eq0507200707.htm
mailto:atelieluziart@gmail.com


 

ATIVIDADE 1 - INFORMAÇÃO CONFIÁVEL  

 Ler para conhecer...  
Numa sociedade hiperconectada e de fácil acesso à informação pelos meios digitais, não nos basta conhecer 

as ferramentas virtuais e as redes sociais para produzir boa comunicação na internet. É preciso diferenciar 

entre a infinidade de conteúdos à disposição daqueles que são os mais apropriados à finalidade que nos 

propomos a fazer, isto é, compartilhar uma foto, fazer uma crítica, divulgar uma atividade escolar/de 

trabalho, cada rede tem uma finalidade específica. Isso quer dizer que, muito além de identificar conteúdos 

falsos, tendenciosos, duvidosos e superficiais, é preciso também saber encontrar e perceber as melhores 

informações disponíveis sobre determinado assunto. Fazer esse julgamento nem sempre é simples, pois 

requer inquietação por parte de quem busca um determinado conteúdo na internet, para fazer uma análise 

cuidadosa dos dados e informações apresentadas em sites, páginas de redes sociais, blogs, vídeos, podcasts 

etc. 

1.1 Quais as fontes de informações que você mais acessa? Quais critérios utilizam para determinar se os 

conteúdos encontrados na internet são idôneos e adequados às suas finalidades de busca? 

1.2 Ouvimos muito falar em dado e informação, e muitos acreditam que são sinônimos. Você sabe qual a 

diferença entre eles? Escreva o que sabe sobre dado e informação: 

1.3 A seguir, após a socialização com 

seus colegas, registre o significado de dado 

e informação: 

1.4 Para entender como “dado” e 

“informação” funcionam na prática, vamos 

fazer uma atividade de que desenvolve o pensamento crítico e criatividade. Vamos entender melhor tudo 

isso? A seguir você terá três palavras: 

 

 

Se cada palavra representa um dado separadamente, o que é possível afirmar? 

1.5 Agora reflitam: é possível estabelecer alguma conexão entre essas palavras, criando uma mensagem 

que as envolva? Como seriam essas conexões? 

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

Professor: Maria Aparecida Semana: 30 de agosto á 03 de setembro 

Tema da aula: Curadoria 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 

Material de 
apoio: 

Caderno do Aluno-Aprender Sempre, Volume 3– Situação de Aprendizagem 1 

Atividade 1.1 - página 121 e Atividades 1.2; 1.3; 1.4 – páginas 122 

Conteúdo:  PROCESSO DE CURADORIA 

Atividade 
contextualizada: 

A atividade proposta deste roteiro é Identificar a diferença entre dado, informação e 
conhecimento, no entanto devemos escrever o que sabemos sobre dado e informação, 
socializando algumas idéias sobre o assunto colocando em prática nosso conhecimento. 

Forma de 
entrega: 

Preferencialmente para o e-mail: clscarla7@gmail.com 

Data de entrega: 06 de setembrode 2021 

mailto:clscarla7@gmail.com

