
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        2º bimestre - 2021 

ROTEIRO DAS DISCIPLINAS DIVERSIFICADAS 

ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Orientação de Estudos. Série: 1º A, B, C e D 

Professores:  Regina 1º A e B  

Maria Aparecida 1º C e D 

Semana: 16 até 20 de agosto2021 

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.zoom.com.br/celular/deumzoom/como-fazer-um-podcast-pelo-celular 

Conteúdo:  Seu podcast 

Atividade 

contextualizada: 

Queridos alunos, agora que já realizamos a pesquisa, biografia do autor Edgar Allan Poe. Chegou 

a horade vocês registrarem tudo isso num podcast(Podcast é como rádio, porém o conteúdo é 

sob demanda e pode ser ouvido quando o ouvinte quiser),pelo celular. Darei algumas dicas de 

como realizá-lo, pois, vocês irão mostrar na nossa próxima aula no Meet, o resultado. 

Vamos as dicas: 
01. Qual será o conteúdo do seu podcast? 
Com as suas informações, escreva um texto base para não se perder, faça um pequeno resumo 
sobre o autor Edgar Allan Poee suas obras. 
02. Quem vai participar do podcast? 
É você sozinho. 
03. Qual a duração média de cada programa? 
Será de 1 ou 2 minutos. Pense nisso também no seu resumo.  
04. Qual é o público que você quer atingir? 
Quem é o público? Alunos que gostem do autor. 
05. Qual a “ordem” do seu podcast? 
Então começo com a vida dele e depois fala de um livro ou poema. Escrever antes para colocar 
em ordem os assuntos.  
06. Gravar seu podcast? 
Enfim, a vez da fase de produção deve ser iniciada, no seu WhatsApp vai gravador e inicie o seu 
resumo sobre o tema. Não esqueçam que a gravação seja feita em um ambiente silencioso. 
 

Forma de 

entrega: 

Para 1º A e B reginaeliza@prof.educacao.sp.gov.br 

Para 1º C e D maria.laurentino@servidor.educacao.sp.gov.br 

 

Data de entrega: 23 de agosto 

 

https://www.zoom.com.br/celular/deumzoom/como-fazer-um-podcast-pelo-celular
mailto:reginaeliza@prof.educacao.sp.gov.br
mailto:maria.laurentino@servidor.educacao.sp.gov.br


 

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 e 350 

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

Atividade contextualizada: Queridos alunos, na aula passada conversamos sobre a opção de escolher o nosso 
caminho. Entretanto, inúmeras vezes escolhemos rotas que nos afastam de nosso 
objetivo ou ficamos confusos em relação ao rumo a ser seguido pela ausência de 
planejamento sobre o que realmente queremos.  
Para aprofundarmos no assunto vocês responderão às questões 3, 4 e 5, do material 
de apoio. Na aula do Meet realizaremos uma interação dessas questões. 
 

 

Forma de entrega: Alunos que estão no online tirar uma foto da atividade e mandar para o 
meu e-mail: mariaanjos4@hotmail.com 

Data de entrega:  

 

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

Professor Carla  Semana: 16 a 20/08 

Tema da aula Pensamento lógico 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: - Programação e códigos  

Atividade a ser realizada:  
 
Na situação de aprendizagem 4 – caderno currículo em 
ação – volume 2, realize os exercícios 1.1 e 1.2; 2.1, 
2.2, 2.3, 2.4, 3.1 e 3.2 páginas 343 a 345. 
 
 
 

Instrumento para verificação da aprendizagem: - Realização da atividade solicitada e  acompanhamento 

das aulas. 

Data de entrega: Até 23/08 para o e-mail  

 

 

 

Boa Atividade! 

mailto:mariaanjos4@hotmail.com

