
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        2º bimestre - 2021 
   ROTEIRO DAS DISCIPLINAS DIVERSIFICADAS 

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

Professores:  Elizângela Maria dos Anjos Semana: 30/08 até 03 de setembro 

Tema da aula: DO SONHO À REALIDADE: A ARTE DO PLANEJAMENTO Equivalente: 2 aulas 

Habilidade:  Competências socioemocionais em foco :Organização 

Material de apoio: Caderno do aluno 1ª série - Currículo em Ação (Volume3)/ páginas 351- 352 

Conteúdo:  SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 2 

Atividade 
contextualizada: 

Querido aluno, nesta aula você conhecerá um instrumento que vai apoiar na elaboração do 
seu Projeto de Vida, os Valores Humanos. Sendo um ponto de partida muito importante para 
iniciar o seu plano de ação, pois não basta só pensar, tem que agir para obter o resultado. Na 
página 352 realizaremos a leitura do texto: “O João e sua Missão: ser um grande profissional 
que defende o meio-ambiente”.  
Atividade: Respondam as questões da página 353. 
Na nossa aula realizaremos uma interação da atividade.  

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

Data de entrega: 03/09/2021 

 

Disciplina: Orientação de Estudos. Série:  1A e 1B 

Professores: Regina  Semana: 30 de ago até 03 de set  

Tema da 
aula: 

LER: O ANTES, O DURANTE E O DEPOIS Equivalente: 3 aulas 

Habilidade:  (EF69LP34) Grifar as partes essenciais do texto, tendo em vista os objetivos de leitura, 
como forma de possibilitar uma maior compreensão do texto, a sistematização de 
conteúdos e informações. 
Curiosidade de aprender. 

Material de 
apoio: 

https://profes.com.br/Martinha/blog/como-encontrar-palavras-chave-no-texto  

Conteúdo:  APRENDENDO COM AS PALAVRAS-CHAVE 

Atividade 
contextualizada: 

Queridos alunos, nesta aula vocês aprenderão uma maneira de destacar em um texto as 
informações mais importantes, que permita seu resgate rápido, é a seleção de palavras-chave. 
Para identificá-las é preciso compreender o texto e essa compreensão só é possível em uma leitura 
ativa. Então, durante a leitura faça algumas perguntas ao texto como “o que é?”, “como funciona?” 
e “para que serve?”, por exemplo, e busque as respostas. Agora vocês lerão um texto e depois 
respondam às questões a seguir em seu caderno de orientação de estudos. 
 

https://profes.com.br/Martinha/blog/como-encontrar-palavras-chave-no-texto


 
1)Quais as palavras-chave do 1.º parágrafo e do 2.º parágrafo? 
2)Sintetize o texto a partir das palavras-chave que você destacou. 

Forma de 
entrega: 

Alunos que estão no online tirar uma foto da atividade e mandar para o meu da 
professora O.E. e-mail: mariaanjos4@hotmail.com 

Data de 
entrega: 

08 de set de 2021. 

 

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

Professor Carla  Semana: 30/08 a 03/09 

Tema da aula Licença 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: Situação de aprendizagem 1 - CURADORIA DAS INFORMAÇÕES, 

caderno currículo em ação – volume 3 

Atividade a ser realizada:  
Ainda na situação de aprendizagem 1, aprofundaremos o significado de 
curadoria no ambiente virtual, que trata a segurança de dados e informações, 
direcionando agora para a questão das licenças. Faz-se necessário lembrar 
mais uma vez da necessidade do distanciamento social, então onde o 
exercício orienta a reunir-se em grupo, faça isso virtualmente ou não sendo 
possível faça individual.  

Realize a atividade 2 – VOCÊ SABE O QUE É LICENÇA EM AMBIENTES VIRTUAIS? (2.1, 2.2 e 2.3) páginas 333 e 334 
na situação de aprendizagem 1 - CURADORIA DAS INFORMAÇÕES – caderno currículo em ação – volume 3. 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  Realização da atividade solicitada e entrega para a 

professora. 
Data de entrega: Até 06/09 preferencialmente para o e-mail 

maria.laurentino@servidor.educacao.sp.gov.br. Quem não puder, terá a opção de entregar em mãos para a 

professora durante a aula. 
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