
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        3º bimestre - 2021 

    

ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: PROJETO DE VIDA Série: 2º C 

Professor: Maria Luzia Semana: 30  a 03/09 
Tema da aula: EU VOU CONSEGUIR! EU VOU CONSEGUIR! Equivalente: 2 aulas 

Habilidades:   Competências socioemocionais em foco: Entusiasmo e determinação  

Material de 
apoio: 

SP faz Escola vol. 2- 3º bimestre- páginas 298/299 -Projeto de Vida 
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/equilibrio/eq0507200707.htm 
Artigo- “Os segredos do pensamento positivo”.  

Conteúdo:  Projeto de vida- desenvolvimento pessoal. 

Atividade 
contextualizada: 

 Na atividade anterior, você refletiu sobre as suas escolhas e decisões e como elas até agora 
fizeram sentido para o seu Projeto de Vida. Pensar sobre isso exigiu de você relacionar tudo o 
que já lhe aconteceu à convicção de que está no caminho certo e no controle do próprio 
destino! Você deve estar se perguntando: “Como assim? Controle do destino? Isso é 
possível?”. Só você saberá o quanto! A verdade é que, em grande parte, é possível prever de 
alguma forma o seu futuro! Talvez seja necessário lembrá-lo, pois você fez isso ao definir a 
visão, missão, objetivos e metas do seu Projeto de Vida e isso não há como negar: é ver algo 
realizado do jeito que você planejou a longo prazo ou seja, ter em suas mãos o seu futuro ou 
o seu destino! Contudo, existe um segredo nesse processo todo, que é o seu otimismo diante 
do que se descortinou na sua vida até agora, pois ele faz você seguir em frente, tomar decisões 
em nome de um “vir a ser”, na esperança de algo melhor no futuro. É o entusiasmo que diz 
para você envolver- se ativamente com a vida e com outras pessoas de uma força positiva, 
alegre e afirmativa! É, portanto, o que faz você acreditar em si mesmo(a), na intencionalidade 
positiva das suas decisões, mesmo que, de vez em quando, algo dê errado e você não saiba o 
que fazer. É sobre isso que essa atividade irá tratar. Se a vida fosse um caminho reto, sem 
surpresas e indecisões, não teria a menor graça! 

ATIVIDADE 1: Posso dizer que já deu certo!  

1. Conforme o artigo “Os segredos do pensamento positivo”, realize a atividade da página 
299 “O gráfico genealógico” siga as orientações preencha o gráfico e registre no seu diário 
de vivências. 

Forma de entrega:   Fazer a atividade página 299 do caderno do aluno vol. 2- 3º bimestre no caderno 
enviar por e-mail preferencialmente atelieluziart@gmail.com ou WhatsApp. 

Data de entrega:  até dia 06/09/2021 
 

 

 

 

 

 

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


 
 

   Disciplina: Orientação de Estudos Série: 2ª C 

Professor: Márcio  Semana: 30/08 a 03/09 

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  
 

 

 

 
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 

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:clscarla7@gmail.com


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? 

 


