
                                    E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        3º bimestre - 2021 

 

ROTEIRO DAS DISCIPLINAS DIVERSIFICADA 

 

Disciplina: Orientação de Estudos. Série:  1ª SÉRIES 

Professor:  Maria Aparecida 09 á 13 de agosto 
Tema da aula: Trabalhando com o gênero digital: 

podcast. 
Equivalente: 3 aulas 

Habilidade: (EF69LP48) Interpretar, em poemas, efeitos produzidos pelo uso de recursos 
expressivos sonoros (estrofação, rimas, aliterações etc.), semânticos (figuras 
de linguagem, por exemplo), gráfico-espacial (distribuição da mancha gráfica 
no papel), imagens e sua relação com o texto verbal. 

Material de apoio: https://www.pensador.com/principais_obras_edgar_allan_poe/ 
 

Conteúdo:  Analisando a imagem. 

Atividade contextualizada: Queridos alunos,retomando o poema da aula passada“Annabel Lee” do escritor 
Edgar Allan Poe.Nesta atividade vocês observarão a imagem e levantarão hipóteses 
e comparação com o poema já lido.Para logo responderem as questões abaixo. Na 
nossa aula no Meet realizaremos uma interação das questões. 
 

 
 

1. Após a leitura, qual a relação você fez com a imagem? 
2. Qual é o ambiente proposto? 
3. Qual é o sentimento que a imagem expressa? 
4. Observando a imagem, o que as expressões faciais demonstram? 

 

Forma de entrega: Interação no MEET E PRESENCIAL 

Data de entrega: 16 de agosto de 2021 

 

 

 

https://www.pensador.com/principais_obras_edgar_allan_poe/


Disciplina: Projeto de Vida Série:  1º A, B e D 

Professores:  Elizângela Maria dos Anjos Semana: 09 até 13 de agosto 

Tema da aula: MÃO NA MASSA: O QUE VEM ANTES 

DO PLANO? 

Equivalente: 2 aulas 

Habilidade:  Responsabilidade. 

Material de apoio: Caderno do aluno 1ª série - Currículo em Ação (Volume3)/ páginas 349 

Conteúdo:  SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 1 - A VIDA É UM PROJETO 

Atividade contextualizada: Queridos alunos, neste bimestre vocês construirão o Plano de Ação do seu Projeto 

de Vida, seguindo passo a passo no decorrer das aulas.  Para começarmos leiam os 

dois textos que se encontram nas páginas 349 e 350. E respondam o exercício 2 que 

se encontra no final da página 349 (questões A até C). Na nossa aula no Meet 

realizaremos uma interação das questões. 

Forma de entrega: Interação no MEET. 

Data de entrega:  

 

Disciplina Tecnologia e Inovação Série: 1° A, B, C e D 

Professor Carla  Semana: 09 a 13/08 
Tema da aula Códigos binários Equivalente: 1 aula  

Habilidades: Identificar e compreender noções espaciais e desenvolver o raciocínio lógico em atividades concretas 

por meio da programação desplugada, utilizando a imaginação e a criatividade. 

Conteúdo:  

- Números binários 

Atividade a ser realizada: Dando continuidade 
a situação de aprendizagem 3, iniciada na semana 
anterior. Realize os exercícios 1.3, 1.4 e 1.5 do 
caderno  currículo em ação – volume 2, página 
341. 
 

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 

 

Boa Atividade! 


