
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        3º bimestre - 2021 
ROTEIRO DAS DISCIPLINAS DIVERSIFICADAS 

Disciplina Projeto de Vida Série: 3° Ensino Médio 

Professora Damiane Petrucci de Rezende Siles Semana:  30 de agosto a 03 de 
setembro. 

Tema da aula Conte a sua história! Equivalente: 2 aulas 

 
Competências socioemocionais em foco: Empatia e organização 
Situação de Aprendizagem: 
3 - Empatia 
Atividade a ser realizada 
Empatia pode ser traduzida como a capacidade de colocar-se no lugar do outro. Muitas vezes, ao tentar 
compreender o outro, exploramos os nossos próprios sentimentos. Nesta atividade, vamos criar um mapa 
de empatia e refletir sobre estratégias que podem ser aplicadas para ajudar uma personagem na escolha 
profissional. 
ATIVIDADE: MAPA DA EMPATIA - CRIANDO UMA PERSONA 
Defina uma persona que esteja finalizando o Ensino Médio e tenha dúvidas sobre a escolha profissional. É 
como criar uma personagem: você irá definir nome, idade e em qual contexto ela se encontra.  
Nome: 
Idade:  
Contexto: 
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 atividade pelo e-mail dami.petrucci@gmail.com  

 

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

Professor: Eliana Vilalva Semana: 30/08 a 03/09 

Tema da aula: Utilização da estrutura e a função referencial 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: Estrutura de TCC 

Conteúdo:  Função referencial e criação de tópicos. 

Atividade 
contextualizada: 

Os alunos darão início a utilização do documento “Estrutura do TCC”, que servirá de 
apoio tanto para a produção dos trabalhos, como para a avaliação do processo de 
produção dos artigos. 

Forma de entrega: Presencialmente para alunos que frequentam o presencial, e através de ferramentas 
digitais para os alunos no remoto. 

Data de entrega: O acompanhamento será realizado semanalmente. 

 

mailto:dami.petrucci@gmail.com


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

Professor Carla  Semana: 30/08 a 03/09 

Tema da aula WEBWRITING 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: Produção de conteúdo 

Atividade a ser realizada: Como intuito de engajar ainda mais o seu texto e alcançar um número maior de leitores, 

o Webwriting é um conjunto de técnicas usadas para redigir e criar conteúdos para a internet de maneira mais 

atrativa.  

1.1 Escreva o que sabe sobre Webwriting (pesquise) 
1.2 Você já observou que nos ambientes virtuais, há diferentes formas de comunicação? Será que cada forma tem 
uma intencionalidade? Vamos explorar algumas, preenchendo sobre seu entendimento quanto ao uso de cada uma 
delas: 

1.3 Escreva uma mensagem de até 3 linhas, utilizando pelo menos duas formas de comunicação da atividade 
anterior 

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 prof.regina.bizarro@gmail.com. 

Quem não puder, terá a opção de entregar em mãos para a professora durante a aula. 

 


