
                                E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

3º BIMESTRE 

ROTEIRO DAS DISCIPLINAS DIVERSIFICADAS 

Disciplina Projeto de Vida Série: 3° Ensino Médio 

Professora Damiane Petrucci de Rezende Siles Semana:  23 a 27 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 
Revisando ... 
Conte a sua história!  
Faz parte de uma boa narrativa contar a história com emoção para envolver o público. Mas, além de dedicar-se à sua 
contação, não se esqueça de também ouvir com atenção a história dos colegas para entender os percursos de vida 
que os trouxeram até aqui. Aproveite essa oportunidade para desenvolver a competência socioemocional 
assertividade, sendo capaz de fazer-se ouvir para dar voz aos sentimentos, necessidades e opiniões. A capacidade de 
afirmar as próprias ideias e emoções é muito relevante e pode ser aprimorada por meio de exercícios como esse! 
Desenvolva a atividade CONECTADOS (páginas 318 e 319) 
Criar uma história é sempre um desafio, seja ela inspirada em fatos reais ou não. Atualmente, existem ferramentas 
disponíveis na internet e alguns aplicativos gratuitos para celular que ajudam a tornar a sua história ainda mais 
incrível. Seguem as dicas: 
Pixton: É uma ferramenta simples e intuitiva que ajuda você a criar quadrinhos de forma rápida e fácil, tornando a 
sua história ainda mais interessante. Possui uma versão gratuita. Disponível em: https://www.pixton.com/br. Acesso em 5 

dez. 2019 

StoryKit: é um aplicativo para iPhone que permite a elaboração de um conteúdo interativo com facilidade e rapidez. 
Com ele, você pode agregar imagens, sons e animações, tornando a sua história ainda mais emocionante. 
Disponível em: https://apps.apple.com/br/app/ storykit/id329374595. Acesso em 5 dez. 2019.  
Storybird: É uma ferramenta fácil para criar a sua história em formato de livro. Possui uma versão gratuita que 
possibilita a personalização e a adaptação da narrativa. 
Disponível em: https://storybird.com. Acesso em 5 dez. 2019. 

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  
 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:dami.petrucci@gmail.com


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

Professor: Eliana Vilalva Semana: 23 a 27/08 

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: 

Nessa semana será apresentada a estrutura do TCC e sua utilização, com a divisão 
dos artigos em tópicos. 

Forma de entrega: A partir dessa semana o acompanhamento dos trabalhos será semanal, com vistas 
discussões com os alunos no presencial e apresentação de evolução digital, com 
os alunos que acompanham as aulas online. 
 

Data de entrega: Semanalmente. 

Modelo - PROJETO TCC - 3ª séries de 202 1 
Pensaremos em um exemplo tomando por base um TCC  sobre o filme “O 

CÓDIGO DA VINCE” 
Os exemplos serão marcados com a cor laranja. 

TEMA Tema central da pesquisa 
Exemplo: “O código de “Da Vinci” 

INTEGRANTES DO GRUPO Nome e série de todos os integrantes 

ORIENTADOR Vcs deverão pensar em 3 possíveis orientadores. 

JUSTIFICATIVA Justificar os motivos pelos quais o grupo escolheu o tema. 
Nesse momento serão apresentadas justificativas para o trabalho ser realizado. 
Vcs deverão falar quais motivos os levaram a fazer um trabalho sobre esse tema/ 
assunto, qual a representatividade desse trabalho para a  sociedade. Porque as pessoas 
precisam conhecer esse assunto e/ou discutir e pensar sobre o tema  que vcs estão 
trazendo. Vcs tem que convencer o público que esse assunto merece ser discutido. 
 

OBJETIVO • Qual é o motivo central no qual a pesquisa irá contribuir no amadurecimento 
acadêmico e a construção dos projetos de vida. 

 
Eu estou fazendo esse trabalho por um motivo. Quero que as pessoas pensem sobre 
determinado assunto. Quero que as pessoas pensem sobre esse assunto através de um 
determinado ponto de vista, que vou apresentar aqui, meio disfarçado. 
 

A TESE A tese é a sua opinião sobre determinado assunto. 
É essa opinião que você vai trabalhar no seu TCC. É o seu motivo de  trabalhar  nesse 
tema/assunto. 
 
Uma vez respondidas essas questões, a tese estará pronta. Lembrando que a tese, a 
sua opinião, tem que estar diluída nesses dois itens anteriores (OBJETIVO e 
JUSTIFICATIVA). Não terá uma parte específica para ela. 

DESENVOLVIMENTO O DESENVOLVIMENTO será onde vc vai trabalhar mais.  É o CORPO do seu TCC. É onde 
vc vai devolver as suas ideias. 
É onde seus argumentos em defesa da sua tese aparecerão. 



É onde vc vai dividir seu assunto em fases, capítulos, ou em TÓPICOS. Lembrando que 
tópicos será onde você apresentará os elementos que comprovam a razão/lógica da 
sua tese (opinião). Será dividida em tópicos/capítulos e até em subtópicos, quando 
necessário. Veja o exemplo abaixo: 

TÓPICOS Um tópico, em um trabalho de TCC, é aquilo que se refere exatamente aquilo de que 
se está tratando. É a síntese em uma expressão, ou até em uma palavra, daquilo que 
se quer tratar. 

 

Os best-sellers de Dan Brown 
 

1. Evangelhos gnósticos 
2. Segredos nas obras de Leonardo da Vinci 

3. O Priorado de Sião 
4. Opus Dei 
5. Obra x Filme 

RESPONSÁVEL POR CADA 
TÓPICO 

Indicar o que cada um irá pesquisar 

Conclusão: Uma conclusão é um lugar do teu texto onde vc pode pensar de dois jeitos, de acordo 
com o teu TCC. 

1) Se ele for um TCC expositivo, vc apresentará o final do teu pensamento. 
2) Se ele for um TCC que apresenta um problema, vc vai apresentar uma solução, 

uma intervenção, para o problema apresentado ser solucionado. 
 

Das duas formas, ele apresenta um final pra novela que apresentou. Tem que encerrar 
a conversa. 
 
OU SEJA: Deverá encerrar o trabalho. Em um TCC não é obrigatória a inclusão de uma 
intervenção, mas essa intervenção sempre é benvinda, principalmente quando 
tratamos de temas polêmicos e problemáticos, conforme insisti nessa escolha... 

1ª apresentação 
escrita 

Primeira quinzena de novembro. 

  

Anotações do 
Orientador 

Neste campo você anotará quando procurou o seu orientador, quais foram suas 
dúvidas e quais foram os encaminhamentos. 

CRONOGRAMA Mais ou menos em aberto. 
Professora 
Responsável 

Eliana Vilalva 

Coordenadora Geral Silvia Balonecker 

Diretora Daniela Beato 

Pessoas bonitas: 

Observe que o documento tem partes sem pintura e a parte em azul. E outras em amarelo, que são muito importantes 

para a sua compreensão. 

O que está sem pintura é basicamente o que solicitei como atividade de acompanhamento semanal/quinzenal do 

roteiro de OE. Obviamente vc vai apagar muitas coisas que estão escritas e vai inserir as informações relacionadas ao 

teu TCC. 

A parte em azul são orientações quanto as datas para entregas (em aberto enquanto não obtiver todos os grupos) e 

outras que vcs irão construindo aos poucos (Anotações do orientador, por exemplo). 

A ideia é, a partir desse projeto, vcs irem montando o TCC, inserindo neles as informações que forem pesquisando. 

Este será meu acompanhamento do progresso das suas atividades TCCnianas 

Será a partir dessa evolução, seja manual ou digital, que sua nota de progresso nascerá. 

 

Vcs poderão modificar muitas coisas no decorrer da produção. Mas têm que manter atualizada, ok? 

 
 



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

Professor Carla  Semana: 23 a 27/08 
Tema da aula Curadoria na prática 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 e a busca de fontes confiáveis. 
 
O conteúdo curadoria será fechado colocando em prática todo processo, escolha um dos temas: Enem ou vestibular 
e Universidades. Utilize o Google Planilhas ou excel para registrar toda a curadoria, crie 3 colunas:  
- Coluna 1: Descoberta - nome da fonte (Site, revista, jornal)  
- Coluna 2: Produção - resumo dos conteúdos encontrados (relevantes para a curadoria)  
- Coluna 3: Mensuração - O que de fato deve compor a tabela de curadoria para outras pessoas acessarem? 
 
Se a escolha for trabalhar com o ENEM: Pesquise por sites e outras fontes relacionadas ao tema. Pesquise sobre as 
provas, versões anteriores para estudar, dicas para fazer um bom ENEM, média de notas entre outros.  
 
Se a escolha for trabalhar com Vestibular e Universidades: Faça um rápido levantamento sobre os cursos que mais 
possam interessam a todos da sala. Realize uma curadoria com enfoque nos interesses da turma. 
 
Porém, lembre-se que é notória a necessidade do distanciamento social, então onde o exercício orienta a reunir-se 
em grupo, faça isso virtualmente ou não sendo possível faça individual.  
 
 

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. 

 
 


