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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/ 

 

ATENÇÃO: CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO 3º BIMESTRE 

Participação nas aulas pelo Meet ou presencial e realização das atividades dos roteiros 

                                                                                                                        
 

ET 
Engajamento 

Total 

ES 
Engajamento 

Satisfatório 

EP 
Engajamento 

Parcial 

https://sed.educacao.sp.gov.br/


 

 
 

 
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: 2ª A 

Professor: Adolfo Semana: 13/09 a 17/09 

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 as competências que propiciam os diretos de 

aprendizagem e desenvolvimento dos alunos na educação básica.  

Forma de 

entrega: 

Registro do roteiro no caderno  
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Disciplina: Tecnologia e Inovação Série: 2º A, B e C 

Professor: Maria Aparecida Semana: 13 á 17 de setembro 

Tema da aula: Na prática: Fontes de Informação 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 

Material de apoio: Caderno do Aluno-Aprender Sempre, Volume 3– Situação de Aprendizagem 2 
ATIVIDADE 1 – Avaliação da Credibilidade e a Relevância das Informações- páginas 127  
ATIVIDADE 2 – Direitos Autorais - páginas 128 

Conteúdo: Fontes de Informação 

Atividade 
contextualizada: 

Para realizarem as atividades proposta neste roteiro por meio da pesquisa, podem usar como 
instrumento o celular, ou outro recurso para terem acesso à internet. A pesquisa tem como 
objetivo o levantamento de informações diversificadas sobre emprego para jovens no Brasil 
identificando as fontes de informação confiáveis. 

Forma de entrega: Preferencialmente para o e-mail: maria.laurentino@servidor.educacao.sp.gov.br 
Observação: As atividades deverão ser realizadas individualmente. 

Data de entrega: 20 de setembro de 2021 

                                          
ATIVIDADE 1 – AVALIAÇÃO DA CREDIBILIDADE E A RELEVÂNCIA DAS INFORMAÇÕES  
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1.1 Pesquise, informações na internet sobre emprego para jovens no Brasil, nos seguintes 

âmbitos: 

• Estatísticas de empregabilidade de jovens por região do país. 

• Áreas do mundo do trabalho que mais empregam jovens e as que menos empregam. 

• Análise de especialistas a respeito do tema. 

1.2 Agora que você pesquisou fontes de informações sobre empregos para jovens no Brasil, 

vamos selecionar as informações mais confiáveis e relevantes entre as que foram levantadas. Siga as orientações dos 

itens abaixo: 

• As informações pesquisadas têm credibilidade, ou seja, são confiáveis, foram produzidas por autoridades no 

assunto? Por quê? Caso chegue à conclusão de que uma delas não é confiável, descartem-na. 

• Organizem os dados e trechos dos conteúdos acessados em tópicos. Depois, pense como os dados e informações 

mais relevantes que vocês identificaram poderiam ser comunicados num produto audiovisual. 

Anote as informações mais relevantes que encontraram durante a pesquisa: 

ATIVIDADE 2 – DIREITOS AUTORAIS 

2.1 Faça uma lista de itens que você busca na internet. 

2.2 Na sua opinião tudo que encontramos na internet pode ser utilizado? Justifique. 

2.3 Você acabou de realizar uma pesquisa certo? Quais cuidados você teve para obter essas informações? 

2.4 Complete a frase: Direito autoral é _______________________________________________________________ 

Bom Trabalho! 

 


