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Disciplina Projeto de vida Série: 1º C 

Professor Fabiana Almeida Semana: 06/09 a 10/09 

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. 

 

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 sempre uma reflexão sobre os seus posicionamentos diante da vida e os caminhos que quer 

seguir. É descobrindo 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. 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem 

Caderno do aluno, Currículo em Ação, volume 3, páginas 353 

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

Ver vídeo na aula: Plano de vida, Projeto de vida e Planejamento (Duração de 5 minutos) 

 

Data de entrega 

Alunos que se encontram em aula presencial, e em aulas síncronas (em tempo real) on line, entregar atividades no 

dia da aula. 

Para alunos em atividades remótas enviar para o e-mail 1anogeografiaarv@gmail.com 

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

 

Obs: Segue o mesmo roteiro da semana anterior, pois aula de P.V da semana de 23/08 a 27/08, foi usada para 

passar informações sobre a rematrícula. 

 

 
 
 
 
 
 

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 



Disciplina: Orientação de Estudos. Série:  1C e 1D 

Professora: Maria Aparecida correia laurentino Semana: 06 até 10 de setembro de 2021 

Tema da aula: IDENTIFICANDO AS PALAVRAS-CHAVE 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. 

Curiosidade de aprender. 

Material de 

apoio: 

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000068.pdf. Acesso em: 30 out. 2020  

Conteúdo:  APRENDENDO COM AS PALAVRAS-CHAVE 

Atividade 

contextualizada: 

Querido aluno, nesta aula vamos ler o poema “Navio Negreiro” do autor Castro Alves, depois 

destaque a lápis as palavras mais importantes e para isso, o fundamental é buscar o assunto principal 

de cada estrofe, em seguida pesquise no dicionário os seus significados. 

Navio Negreiro 

Castro Alves 

Existe um povo que a bandeira empresta 

Para cobrir tanta infâmia e cobardia!... 

E deixa-a transformar-se nessa festa 

Em manto impuro de bacante fria!... 

Meu Deus! meu Deus! mas que bandeira é esta, 

Que impudente na gávea tripudia? 

Silêncio. Musa... chora, e chora tanto 

Que o pavilhão se lave no teu pranto! … 

 

Auriverde pendão de minha terra, 

Que a brisa do Brasil beija e balança, 

Estandarte que a luz do sol encerra 

E as promessas divinas da esperança... 

Tu que, da liberdade após a guerra, 

Foste hasteado dos heróis na lança 

Antes te houvessem roto na batalha, 

Que servires a um povo de mortalha!... 

 

Fatalidade atroz que a mente esmaga! 

Extingue nesta hora o brigue imundo 

O trilho que Colombo abriu nas vagas, 

Como um íris no pélago profundo! 

Mas é infâmia demais! ... Da etérea plaga 

Levantai-vos, heróis do Novo Mundo! 

Andrada! arranca esse pendão dos ares! 

Colombo! fecha a porta dos teus mares! 

Forma de 

entrega: 

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

Data de entrega: 10 de setembro de 2021. 

Bom Trabalho! 

 

mailto:maria.laurentino@servidor.educacao.sp.gov.br


Disciplina Tecnologia e Inovação Série: 1° A, B, C e D 

Professora Carla  Semana: 06 a 10/09 
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 3: PLANEJAR A PRODUÇÂO DE 

UM PODCAST, caderno currículo em ação – volume 3 

Atividade a ser realizada:  
 
Na situação de aprendizagem 1, falaremos de podcasts. Mas, o que é um podcast? 
Basicamente, é um programa de rádio que pode ser ouvido pela internet a qualquer 
hora, por meio do celular ou do computador. Com temas e duração variadas, o ouvinte 

pode acessar conteúdos em áudio para se informar, para estudar ou para passar o tempo. 
 
3.1 Mas, antes de seguirmos para a criação do roteiro do podcast, é fundamental salientar questões importantes para 
se fazer quando o objetivo é criar um conteúdo. Preencha a palavra cruzada a seguir, para conhecer as perguntas que 
direcionam a criação de uma mensagem de mídia. 
 

1. Quem estou representando ao criar isso? Quem são os meus cocriadores (se houver) e qual foi a contribuição 
de cada um? 

2. Quais técnicas funcionarão melhor para comunicar a mensagem para esse público e por quê? Eu tenho (ou 
preciso ter) permissão para usar esse conteúdo? 

3. A informação nessa mensagem é correta? Como o público vai saber disso? Que fontes estou utilizando para 
informações e ideias e por quê? 

4. O que eu quero que as pessoas façam como resultado da minha mensagem? Por que estou criando isso? 
Quem é o meu público-alvo? O que eu quero que as pessoas pensem (ou reflitam) como resultados da minha 
mensagem? 

5. Quando vou compartilhar essa mensagem com o meu público? Como o contexto cultural pode influenciar a 
maneira como a minha mensagem será interpretada? 

6. Quem pode se beneficiar dessa mensagem? Quem pode ser prejudicado? Quais vozes estão representadas ou 
foram privilegiadas? Qual é a minha responsabilidade para com o meu público? 

7. Que mensagens e impressões eu quero passar? Que ideias, valores e informações quero tornar explícitos e 
quais quero tornar implícitos? O que eu escolho deixar de fora dessa mensagem e por quê? A maneira como 
apresento a informação e as ideias é justa? 

8. Quem está proporcionando ou pagando por isso? Quem pode ganhar dinheiro com isso? Como isso pode 
afetar a minha mensagem? 

9. Como e por que pessoas diferentes poderão interpretar essa mensagem de forma diferente? O que eu 
aprendi sobre mim mesmo a partir das escolhas que fiz ao criar essa mensagem? 

10. Como as pessoas poderão se sentir depois de ouvir, ler ou ver essa mensagem? Que tipo de atitudes as 
pessoas poderão tomar em resposta a isso? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

- Realização da atividade solicitada e entrega para a professora. 

Data de entrega:  

Remoto - até 13/09 preferencialmente para clscarla7@gmail.com 

Presencial – Apresentar para a professora durante a aula. 

 


