
E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                3º bimestre - 2021 

ROTEIRO DAS DISCIPLINAS DIVERSIFICADAS 

 

 

 

 

 

Disciplina Projeto de vida Série: 1ª séries 

Professor Fabiana Almeida, Elizângela Semana: 20/09 a 24/09 

Tema da aula  Missão, Visão e Valores. Equivalente:  02 aulas 

 
 
Competências socioemocionais em foco: Organização 

 

Material de Apoio 

1º EM – Caderno do aluno, Currículo em Ação, volume 3, páginas 353,354, 355 

 

Conteúdo: 

BEM-VINDO (A) AO PLANO DE AÇÃO 

 

Atividade Contextualizada 

 A atividade dessa semana tem como tema, Missão, Visão e Valores, que fará com que você perceba que o Plano de 

Ação vai exigir de você sempre uma reflexão sobre os seus posicionamentos diante da vida e os caminhos que quer 

seguir. É sabendo qual é a sua Missão e Visão, que ficará mais fácil fazer escolhas e tomar decisões na vida. Por 

fim, note que o caminho para realizar os seus sonhos começa a ser traçado quando você percebe que sonhar são 

ações absolutamente aceitáveis e planejáveis. A competência socioemocional 

organização é importante para você ter atenção a detalhes importantes ao planejar e executar o Plano de Ação que 

está montando. 

 

Durante a aula faremos: 

 

1. Leitura do exercício no Caderno do aluno, Currículo em Ação, volume 3, páginas 353 

Defina a sua/seus: a) Missão; b) Visão; c) Valores. 

 

2. Assistir ao vídeo: Plano de vida, Projeto de vida e Planejamento (Duração de 5 minutos) 

Disponível em: https://youtu.be/yO2L8DOQQ7Q  

Leitura do exercício: O que é planejar? página 354 

E Desenvolver o modelo de plano de ação: O que deve ser considerado? página 355 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem 

Participação na aula pelo Meet ou presencial. 

Os alunos que estão sem recurso tecnológico e em casa, fazer a atividade no caderno de P.V. 

 

Obs.: Alunos que não dispõe de internet, e não estão frequentando as aulas presenciais procurar a direção. 
 

 

ATENÇÃO: CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO 3º BIMESTRE  

Participação nas aulas pelo Meet ou presencial e realização das atividades dos roteiros 
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   Disciplina: Orientação de Estudos Série: 1ª séries 

Professor: Regina Bizarro (1 A e B) 
Maria Aparecida (1 C e D) 

Semana: 20/09 a 24/09 

Tema da aula: Dimensões e Desenvolvimento das Competências Gerais 
da BNCC 

Equivalente: 1 aulas 

Habilidades:  (EM13LGG704) Apropriar-se criticamente de processos de pesquisa e busca de informação, por 
meio de ferramentas e dos novos formatos de produção e distribuição do conhecimento na 
cultura de rede. 

Material de 
apoio: 

Dimensões e Desenvolvimento das Competências Gerais da BNCC, disponível em: 
https://movimentopelabase.org.br/wp-
content/uploads/2018/03/BNCC_Competencias_Progressao.pdf 
 

Conteúdo:  As dez Competências Gerais da BNCC 

Atividade 
contextualizada: 

Nestas próximas semanas estaremos nos apoiando em um material orientador, que detalha as 
dimensões e sub-dimensões, que compõem cada uma das 10 Competências Gerais da BNCC, isto 
é, daremos um olhar mais atento às competências que propiciam os pilares de aprendizagem e 
desenvolvimento dos alunos na educação básica.  
Dessas 10 competências estudadas e, das quais, vocês esquematizaram, em sua opinião, qual 
seria a ordem de “importância”? Justifique 
Comentaremos em sala de aula a exposição das opiniões e argumentações dos alunos. 

Verificação da 
aprendizagem 

Participação durante a aula no Meet. 
Alunos que estão no remoto, fazer a atividade no caderno de O.E 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina Tecnologia e Inovação Série: 1ª séries 

Professora Carla  Semana: 20 a 24/09 

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 5: MÃO NA MASSA: HORA 
DE GRAVAR! caderno currículo em ação – volume 3. 
 
 
 

Atividade a ser realizada:  

Nessa semana fecharemos com chave de ouro a atividade iniciada na semana passada, em sala de aula serão 

apresentados os podcasts criados, os quais foram orientados na aula anterior e também faremos uma socialização 

do processo criativo com uma roda de conversa abrangendo os temas abordados pelos alunos. 
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