
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        3º bimestre - 2021 

    

ROTEIRO DAS DISCIPLINAS DIVERSIFICADAS 

Disciplina:            Projeto de vida Série: 2°B  

Professor: José Gilvan Junior Semana: 30/08 a 03/09   
Tema da aula: NOSSAS ESCOLHAS ESTÃO NA BALANÇA Equivalente: 2 aulas 

Habilidades:   Competência Socioemocional: Organização, respeito e determinação 

Material de apoio: O tema proposto nesta aula, você pode encontrar no Caderno do aluno SP faz 
escola, páginas 297 e 298. 

Conteúdo:  Fazer escolhas e se preparar para o futuro 

Atividade 
contextualizada: 

Na hora de fazer escolhas e bater o martelo para uma decisão, é comum se deparar 
com diferentes opções. Essa dificuldade em eleger o caminho correto, aquele que 
parece mais proveitoso, ou ainda, aquele que apresenta menos riscos, é algo que 
se enfrenta o tempo todo, pois isso está presente no cotidiano da vida de qualquer 
pessoa. Por exemplo: quem nunca se perguntou várias vezes sobre o que fazer para 
ganhar mais tempo livre? Qual é a melhor forma de abordar alguém para tratar de 
um assunto delicado ou para pedir desculpas a alguém? Ou seja, o tempo todo 
existem escolhas a fazer e o que muda é a complexidade delas, pois existem umas 
que implicam mais decisões difíceis. 
Sobre isso, pense em alguma escolha complexa que você já teve que fazer ao longo 
do seu Projeto de Vida e descreva em seu caderno de PV, os principais dilemas que 
você vivenciou diante da decisão que tomou, conforme o que se pede nas questões 
abaixo:  
1. Qual foi a escolha mais complexa que você já teve que fazer no seu Projeto de 
Vida?  
2. Quais foram os dilemas que você vivenciou antes de tomar a sua decisão?  
3. Atualmente, como você se sente em relação à escolha e à decisão que tomou? 

Forma de entrega: Aos alunos em trabalho remoto, 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 poderá reescrever a 
atividade no próprio e-mail e enviar. 

Data de entrega: 06 de setembro – segunda feira  
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   Disciplina: Orientação de Estudos Série: 2ª B 

Professor: Regina Bizarro Semana: 30 de ago a 03 de set 

Tema da aula: Produção de Podcasts como Recurso Educativo Equivalente: 1 aulas 

Habilidades:  EF69LP06 – Produzir notícias, foto denúncias, fotorreportagens, reportagens, 
infográficos, podcasts noticiosos, entrevistas, cartas de leitor, comentários, artigos de 
opinião de interesse local ou global, textos de apresentação e apreciação de produção 
cultural (resenhas e outros gêneros textuais próprios das formas de expressão das 
culturas juvenis, em várias mídias). 

Material de apoio: 10 dicas para usar a produção de podcasts como recurso educativo: 
https://www.institutoclaro.org.br/educacao/nossas-novidades/reportagens/10-dicas-
para-usar-a-producao-de-podcasts-como-recurso-educativo/ 

Conteúdo:  Produção de Podcasts  

Atividade 
contextualizada: 

Nesta aula, iniciaremos o tema: “Produção De Podcasts Como Recurso Educativo”, 
deste modo, utilizaremos as aprendizagens sobre resumo, esquema e mapa 
conceitual, para a produção de podcasts. Com isso, utilizarão tecnologia de um 
gravador de celular, por exemplo, para a produção de arquivos de áudio, com foco nos 
conteúdos de sala de aula. Sendo assim, irão estudar e aprimorar algumas habilidades. 
 
Esta atividade será realizada na aula do Meet dia 01/09 – não precisa enviar para o 
professor. 

Forma de entrega: Registro do roteiro no caderno e mandar foto por e-mail 
orientacaodeestudos.alfredo@gmail.com 
Até dia 08 de set 
 

 

 

 

 

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 

 
 
 
 

https://www.institutoclaro.org.br/educacao/nossas-novidades/reportagens/10-dicas-para-usar-a-producao-de-podcasts-como-recurso-educativo/
https://www.institutoclaro.org.br/educacao/nossas-novidades/reportagens/10-dicas-para-usar-a-producao-de-podcasts-como-recurso-educativo/
mailto:orientacaodeestudos.alfredo@gmail.com
mailto:clscarla7@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? 

 

 


