
                                E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

2º BIMESTRE 

ROTEIRO DAS DISCIPLINAS DIVERSIFICADAS 

Disciplina Projeto de Vida Série: 3° Ensino Médio 

Professora Damiane Petrucci de Rezende Siles Semana:  09 a 13 de agosto 

Tema da aula Como nasce um atleta? Equivalente: 2 aulas 

 
Competências socioemocionais em foco e híbridas: Organização, Foco, Responsabilidade, 
Determinação, Iniciativa Social. 
 
Para início de conversa ... 
As Olimpíadas de Tóquio revelaram inúmeras histórias de superação a partir do esporte, revelando atletas 
excepcionais que deixaram os brasileiros super orgulhosos do desempenho do Brasil nos jogos olímpicos. Quem são 
esses atletas? Como foram seus percursos? Enfim, como nasce um atleta? 
Atividade a ser realizada 
Escolha um atleta medalhista olímpico em Tóquio e pesquise sobre o caminho que ele percorreu em busca da 
concretização do seu Projeto de Vida, de se tornar um atleta de sucesso.  
Instrumento para verificação da aprendizagem:  

1. A participação efetiva na aula seja pelo Meet ou então presencial. Os alunos impedidos de participar, 

seja por quaisquer motivações, devem se dirigir à direção 

2. O aluno em estudo remoto deve encaminhar sua pesquisa pelo e-mail dami.petrucci@gmail.com  
 

ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: OE/TCC Série: 3ºs A, B e C 

Professor: Eliana Vilalva Semana: 9 a 13/08 

Tema da aula: Grupos e temas Equivalente a 3 aulas 

Habilidades:  (EM13LP31) Selecionar informações e dados necessários para uma dada pesquisa 
(sem excedê-los) em diferentes fontes (orais, impressas, digitais etc.) e comparar 
autonomamente esses conteúdos, levando em conta seus contextos de produção, 
referências e índices de confiabilidade, e percebendo coincidências, 
complementaridades, contradições, erros ou imprecisões conceituais e de dados, de 
forma a compreender e posicionar-se criticamente sobre esses conteúdos e 
estabelecer recortes precisos. 

Material de apoio: Formação de grupos de TCC 
https://www.youtube.com/watch?v=6C5hdTf2HsU 

Conteúdo:  Temas e grupos de trabalho 

Atividade contextualizada: Nesta aula retomaremos à questão da organização pessoal e escolar durante o 
retorno das aulas presenciais. Estabeleceremos prazos para as entregas referentes 
ao TCC e teremos um foco maior nas escolhas dos grupos de trabalho. Os alunos 
deverão entregar a listagem dos grupos, especificando os indivíduos e temas. 

Forma de entrega: Presencialmente, com os alunos na escola e digitalmente, com alunos que 
acompanham online. 

Data de entrega: No dia da aula. 3C, 12/08 e 3A e B, em 13/08. 

 

 

 

mailto:dami.petrucci@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=6C5hdTf2HsU


Disciplina Tecnologia e Inovação Série: 3° A, B e C 

Professor Carla  Semana: 09 a 13/08 

Tema da aula Curadoria e a busca de fontes confiáveis 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: Curadoria 

Atividade a ser realizada: Iniciando o caderno do aluno – SP faz escola volume 2, realize as atividades: 
 

1. Escrevam as primeiras 
ideias sobre “Curadoria”: 
2. Você sabia que existe a 
profissão de “Curador”? 
Pesquise e escreva suas 
descobertas: 
3. Muitos acreditam que 
as primeiras opções são 
as mais confiáveis, porém 
nem sempre isso é real. 
a) Por que opções não 
confiáveis em muitos 
casos, aparecem em 
primeiro lugar quando 
são realizadas buscas na 
internet? 
b) Então quais os critérios 
para pesquisar conteúdo 
a partir de fontes 
confiáveis? Qual sua 
opinião sobre isso? 

 
4. Para fazer uma curadoria com responsabilidade, algumas habilidades podem ser desenvolvidas. Escreva em cada 
uma delas três pontos importantes que acredita serem necessários para cada habilidade: 

Instrumento para 
verificação da 
aprendizagem:  
- Realização da atividade 

solicitada. 

- Acompanhamento das 

aulas. 

 

Data de entrega:  

Até 16/08 para o e-mail 
clscarla7@gmail.com 

 
 
 
 

 
 


