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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/ 
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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: OE/TCC Série:  3ºs A, B e C 

Professores:  Eliana Vilalva Semana: 13 a 17 de setembro 

Tema da aula: Apresentação – Elementos 

Invisíveis 

Equivalente a 3 aulas 

Habilidade:  (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: Slides autorais com a temática: Elementos invisíveis da produção/ 

apresentação. Projeto de TCC. 

Conteúdo:  Função referencial e criação de tópicos para uma boa apresentação. 

Atividade contextualizada: Na aula dessa semana continuaremos com apresentação de slides autorais 

que comprovam que apenas após a realização de uma boa pesquisa 

produziremos uma excelente apresentação, porém com objetivo diferente 

da aula anterior. Teremos como foco os elementos invisíveis da 

apresentação, como a emoção, originalidade e a valorização dos quesitos    

marcantes do seu trabalho, como a importância da discussão do tema 

elencado pelo grupo. Nosso olhar também se voltará para a questão do 

desenvolvimento, com a criação de tópicos que promovam a progressão 

textual. As atividades focarão na produção do texto base para produção do 

TCC, a partir do uso do projeto de TCC, disponibilizado nas semanas 

anteriores. 

Forma de entrega: O acompanhamento das entregas ocorrerá por via digital (através dos 

grupos de TCC, formados no WhatsApp), ou manuscrita (realizado em 

sala de aula com os alunos que as assistem presencialmente), 

dependendo da facilidade encontrada por cada grupo.  

Data de entrega: Acompanhamento semanal. 
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Disciplina Tecnologia e Inovação Série: 3° A, B e C 

Professor Carla  Semana: 13 a 17/09 

Tema da aula COMO FAZER ESCOLHAS MELHORES? Equivalente: 1 aula  

Habilidades:  

- Analisar e contribuir com a solução de problemas e/ou demandas da comunidade, cidade ou região, de forma 

colaborativa, com o uso de recursos digitais e/ou ambientes em rede, buscando e compartilhando respostas, 

resultados e conclusões na perspectiva de ampliar as possibilidades de intervenção social. 

Conteúdo:  

Futuros possíveis 

Atividade a ser realizada: Presencial e meet 

Na Antiga Grécia, a Ágora era o lugar em que filósofos, políticos e a população se reuniam 

para discutir e tomar decisões. Pensando em reproduzir esse ambiente por meio da 

tecnologia, uma equipe de Vitória da Conquista, na Bahia, participante da edição de 2020 

da Maratona UNICEF Samsung, criou o aplicativo com o mesmo nome do antigo espaço 

grego. Nele, estudantes do ensino médio podem debater questões importantes e 

entender as consequências de suas decisões. 

Em sala de aula os alunos irão participar do jogo Ágora, um jogo colaborativo em que os jogadores gerenciam uma 

cidade, tomando decisões coletivas frente à diversas situações-problema apresentadas pela comunidade. Cada 

decisão afeta o destino da cidade por meio de variados indicadores.  Baixe o app: gg.gg/baixaroagora. 

Atividade a ser realizada: 
(alunos que não tem recursos 

tecnológicos) 

Leia o texto de apoio e realize a 

atividade 1.3 na página 132 do 

caderno do aluno “aprender 

sempre”, volume 3.  

 

 

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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