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ROTEIRO DAS DISCIPLINAS DIVERSIFICADAS  

 

 

 

 

 

Disciplina Projeto de Vida Série: Ensino Médio 

Professores 1º A, B e D – Elizângela 

1º C – Fabiana 

2º A e C - Luzia 

2º B - Junior 

3º A, B, C - Damiane 

Semana:  13 a 17 de setembro 

Tema da aula Projeto de Vida e Competências 

Socioemocionais 
 

Equivalente: 2 aulas 

 
Conteúdo:  Autoavaliação socioemocional 

Competências socioemocionais priorizadas no Ensino Médio: 
• Autoconfiança; 
• Iniciativa social; 
• Organização; 
• Responsabilidade; 
• Curiosidade para aprender; 
• Empatia 
• Tolerância à frustração; 
• Entusiasmo; 
• Foco; 

• Determinação; 
• Interesse artístico; 
• Respeito. 
• Tolerância ao estresse; 
• Assertividade; 
• Persistência; 
• Imaginação criativa; 
• Confiança. 

 
Refletindo ... 
Você já parou para pensar nas suas competências socioemocionais? Como elas podem ajudar você a lidar com os 
desafios atuais?  Quais são as competências socioemocionais que você tem mais facilidade para desenvolver e quais 
delas você precisa dar mais atenção? São questões que geralmente não paramos para refletir, mas são de grande 
relevância para traçarmos os nossos planos, identificar nossas habilidades e por fim a nossa profissão e a forma de 
como queremos planejar a nossa vida. 
Que tal pararmos um tempinho para fazermos uma autoavaliação? Autoavaliar-se é um verdadeiro exercício de 
olhar para si mesmo(a) e buscar refletir sobre como você age no seu dia a dia. 
 
Realização de atividades! 
1º Registre a sua autoavaliação socioemocional preenchendo o questionário disponível no SED 
https://sed.educacao.sp.gov.br/ 
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Instrumento para verificação da 
aprendizagem:  
1. Verificarei a conclusão do roteiro 
a partir do registro dos alunos que 
acessaram e responderam a 
autoavaliação no SED. 
2. Os alunos em estudo remoto sem 
acesso à internet devem procurar a 
escola. 
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Disciplina: Orientação de Estudos. Série:  1C e 1D 

Professora: Maria Aparecida Correia Laurentino Semana: 13 á 17 de setembro de 2021 

Tema da aula: Trabalhando com o Grifo 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. 

Material de 

apoio: 

Currículo em Ação do professor - Orientação de Estudos volume 1, Situação de Aprendizagem 3 

Conteúdo:  Trabalhando com o Grifo 

Atividade 

contextualizada: 

A atividade proposta neste roteiro tem finalidade de proporcionar um conhecimento do que é grifo, 

para que serve e como se usa, utilizando metodologias, estratégias, aula dialogada, exposição de 

atividades e compartilhamento de idéias, partindo do texto apresentado Riquezas da África para o 

campo artístico-literário patrimônio da humanidade, aprendendo a selecionar o que é prioritário no 

texto. 

Atividade: Exercitando o Grifo  

 

1) Realize a atividade do grifo no texto a seguir, conforme orientação: 

 

Riquezas da África para o campo artístico-literário: patrimônio da humanidade:  

 

 Ao longo do tempo, a África, região mais antiga do mundo, tem despertado interesse de 

pesquisadores e estudiosos, por seu “ar” misterioso e exótico e pelas diferentes civilizações que, aos 

olhos ocidentais, cultivavam hábitos e costumes bastante peculiares, a exemplo da civilização egípcia, 

que atestou o poder e a capacidade intelectual dos povos africanos. Pesquisas revelam a importância 

dessa parte do mundo para estudos do processo evolutivo da espécie humana.  

A trajetória dos povos africanos também tem inspirado poetas e escritores literários. O poema “Vozes 

D´África”, de Castro Alves, poeta brasileiro, expressa uma temática de protesto e denúncia contra as 

atrocidades cometidas aos negros africanos no período da 72 escravidão. Castro Alves também 

escreveu “O Navio Negreiro”, em 1868, poema que integra a obra épica. Os Escravos, escrita em 1886, 

na cidade de São Paulo. O texto relata a situação sofrida pelos africanos, vítimas do tráfico de escravos, 

durante as viagens de navio da África para o Brasil.  

 
Referência: Currículo Paulista, Aprender Sempre - Caderno do Aluno - 9º Ano - Ensino Fundamental, Volume 

Único, p. 57, encurtador.com.br/dtTW6 

 

Forma de 

entrega: 

Preferencialmente para o e-mail: maria.laurentino@servidor.educacao.sp.gov.br  

Data de entrega: 20 de setembro de 2021. 
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Disciplina Tecnologia e Inovação Série: 1° A, B, C e D 

Professora Carla  Semana: 13 a 17/09 

Tema da aula Podcast 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 – atividade 4: ROTEIRIZAÇÃO DE 

UM PODCAST e atividade 5: MÃO NA MASSA: HORA DE GRAVAR! 

caderno currículo em ação – volume 3 

 
 
 

 

Atividade a ser realizada: Presencial e meet 

Ainda sobre os podcasts teremos o momento “mão na massa”, colocando o que foi falado em prática, durante a aula 
deverão, em grupos com 4 alunos criar um roteiro e gravar um  poscast como nos orienta as atividades 4 e 5 páginas 
337 e 338 do caderno do aluno – currículo em ação, volume3. 
 
 
Atividade a ser realizada: (alunos que não tem recursos tecnológicos) 
 
Explique com suas palavras o que é um podcast, fale a respeito e exemplifique uma situação. Use seu próprio 
conhecimento, pesquise, converse com pessoas que possam contribuir quanto ao seu entendimento sobre o tema. 
(mínimo 10 linhas). 
 

 

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

Data de entrega:  
 
Remoto - até 20/09 preferencialmente para clscarla7@gmail.com 

Presencial – Apresentar para a professora durante a aula. 
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