
 

                                      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:  16 a 20 de agosto 

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

Competências socioemocionais em foco e híbridas: Determinação, organização e autoconfiança, imaginação criativa 
e assertividade 
 
Situação de Aprendizagem: 
1 - Minhas escolhas, meu futuro 
2 - Qual é a sua história? 
Atividade a ser realizada 
Faça a leitura das páginas 316 e 317 do Caderno do Aluno 
Desenvolva a atividade VALORES EM CONTEXTO - CRIE A SUA HISTÓRIA! (final da página 317) 
Fique atento as dicas de como desenvolver a atividade nas páginas 317 e 318 
 
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: 16 a 20 de agosto 

Tema da aula: Temas e início de escolha de professores 
orientadores, estrutura do TCC 

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: 

10 dicas para escolha de professor orientador de TCC 
https://viacarreira.com/orientador-tcc-confira-como-escolher/ 
Documento de estrutura disponibilizado no Drive. 

Conteúdo:  Estrutura do TCC e escolha de professores orientadores. 

Atividade 
contextualizada: 

Nesta aula será apresentada a estrutura de TCC que servirá como base para a avaliação do 
processo de construção, além de conversarmos sobre a necessidade de escolha dos professores 
orientadores e também deverão pensar em um ranking de 3 possíveis professores 
orientadores. 

Forma de 
entrega: 

Os alunos terão o acompanhamento da estrutura realizado de forma semanal ou quinzenal e 
entregarão a lista de professores orientadores de forma presencial ou através do grupo de 
whats dos grupos de TCC   

Data de 
entrega: 

De 23 a 27/08. 

mailto:dami.petrucci@gmail.com
https://viacarreira.com/orientador-tcc-confira-como-escolher/


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

Professor Carla  Semana: 16 a 20/08 

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: FERRAMENTAS DE CURADORIA DIGITAL 
 
3.1 Para realizar uma curadoria, algumas etapas precisam ser planejadas. A partir do que já estudaram, preencham o 
quadro a seguir sobre essas etapas: 
 

 
3.2 Para essas etapas, existem ferramentas de Curadoria Digital, conheça algumas delas:  
 

 

 
4.1 Ao realizar pesquisas para uma apresentação, trabalho escolar ou para outras finalidades, encontramos tantas 
informações que em muitos casos, focamos somente no assunto a ser pesquisado, muitas vezes se apropriando de 
textos e imagens que não há autorização do autor. Mas você sabia que existem informações importantes que 
precisam ser consideradas, além das fontes confiáveis? Você já observou esse tipo de informação em uma página da 
internet? Sabe o que significa?  
 
4.2Leia o texto: 



Um licenciante Creative Commons, responde a algumas perguntas simples para escolher a licença: Quero 
permitir o uso comercial ou não do meu conteúdo? Quero permitir trabalhos derivados ou não? Se o licenciante 
optar por permitir trabalhos derivados, pode exigir que todos aqueles que usam o seu trabalho — a quem 
chamamos licenciados — disponibilizem o novo trabalho ao abrigo dos mesmos termos da licença. Designamos esta 
ideia de "CompartilhaIgual" e este (se for escolhido) é um dos mecanismos que ajuda o conjunto de bens comuns 
digitais a crescer ao longo do tempo. A "CompartilhaIgual" foi inspirada pela GNU General Public License, usada por 
muitos projetos de software livre e código aberto. Licença em três camadas: 1ª camada: Texto Legal: instrumento 
legal tradicional, no gênero de linguagem e formato de texto. 2ª camada: Resumo explicativo: conhecido por licenças 
"legível por humanos". Sumariza e expressa alguns dos termos e condições mais importantes. Tem uma relação com 
o Texto Legal, embora não seja em si mesmo, uma licença e o seu conteúdo não forme parte do Texto Legal. 3ª 
camada: Software: permite que a internet identifique facilmente quando um trabalho está disponível sob uma 
licença Creative Commons. 

Mas afinal o que significa tudo isso? Diga o que vc entendeu, sua opinião. 
 
 

4.3 Vamos aprender a reconhecer uma licença Creative Commons? Pesquise em 
https://creativecommons.org/licenses/?lang=pt_BR e registre o significado de cada informação: 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

- Realização da atividade solicitada. 

- Acompanhamento das aulas. 

Data de entrega:  

Até 23/08 para o e-mail clscarla7@gmail.com 

 

 

 

 

 

Bom Trabalho! 


