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Disciplina: PROJETO DE VIDA Série: 2º C 

Professor: Maria Luzia Semana: 6 a 10/09 

Tema da aula: Desafios dos super poderes Equivalente: 2 aulas 

Habilidades:   Competências socioemocionais em foco: Entusiasmo e determinação  

Material de 

apoio: 

SP faz Escola vol. 2- 3º bimestre- páginas - 300/301 Projeto de Vida 

 

Conteúdo:  Projeto de vida- desenvolvimento pessoal. 

Atividade 

contextualizada: 

Para Refletir: Existem muitos exemplos de pessoas pelo mundo cujo otimismo ajudou a 

enfrentar verdadeiras tragédias. Isso foi possível porque o otimismo funciona como uma 

dose de ânimo diária na vida de qualquer pessoa. Contudo, engana-se quem pensa que para 

pensar positivo e ter otimismo não é preciso ter atitude. Ou que ser otimista é viver no 

mundo do faz de conta. 

Se o desenvolvimento de competências socioemocionais fosse um jogo, ele seria formado de 

muitas jogadas.  

• Algumas lhe levariam a comemorar (como fazer um gol no futebol, passar de fase em um 

game, dar um xeque mate no xadrez...);  

• Outras seriam como uma bola na trave, ou até mesmo como um chute que vai direto para 

fora do campo. Como você se sente nesse tipo de situação?! Uma boa notícia: no 

desenvolvimento socioemocional não existe game over! Esse desafio nunca acaba, não é um 

jogo de vencer ou ser derrotado(a): é um desenvolvimento em que mesmo as jogadas de “bola 

pra fora” ou “na trave” podem ser oportunidades de aprendizagem. 

QUESTIONAMENTOS: 

Você se lembra de uma situação concreta em que a ação planejada deu errada? 

Você tentou fazer uma jogada que foi uma “bola na trave” ou uma bola que nem passou 

perto do gol?  

Comente como foi sua experiência nessas situações de planejamento. 

Forma de entrega:   Responder os questionamentos no caderno de PV ou no diário de vivências e enviar por e-

mail preferencialmente luziaqueiroz@prof.educacao.sp.gov.br 

Somente alunos que estão no remoto, os alunos no presencial verificarei na sala de aula. 

Data de entrega:  até dia 06/09/2021 

 

 

 

 

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: 2ª C 

Professor: Márcio  Semana: 06/09 a 10/09 

Tema da aula: Produção de Podcasts como Recurso Educativo Equivalente: 1 aulas 

Habilidades:  EF69LP06 – Produzir notícias, foto denúncias, fotorreportagens, reportagens, infográficos, 
podcasts noticiosos, entrevistas, cartas de leitor, comentários, artigos de opinião de interesse 
local ou global, textos de apresentação e apreciação de produção cultural (resenhas e outros 
gêneros textuais próprios das formas de expressão das culturas juvenis, em várias mídias). 

Material de 
apoio: 

10 dicas para usar a produção de podcasts como recurso educativo: 
https://www.institutoclaro.org.br/educacao/nossas-novidades/reportagens/10-dicas-para-usar-
a-producao-de-podcasts-como-recurso-educativo/ 

Conteúdo:  Produção de Podcasts  

Atividade 
contextualizada: 

Nesta aula, continuaremos com o mesmo tema da aula anterior, “Produção De Podcasts Como 
Recurso Educativo”. No entanto, iremos ajustar e finalizar a produção dos podcasts. Após o 
término deles, será feita uma pequena apresentação. 

Instrumento 
para verificação 
da 
aprendizagem: 

Produção dos arquivos de áudio (podcasts). Participação durante as aulas. Entrega das 
atividades. 

Forma de 
entrega: 

Produção dos arquivos de áudio (podcast) e o envio por meio do WhatsApp.  

Data de entrega: 13 de setembro de 2021 
 

 

 
ATIVIDADE 2 - FONTES DE INFORMAÇÃO 

 Ler para conhecer...  
Nas redes sociais, os conteúdos aos quais temos acesso podem ser classificados como informações. 

Compartilhados ou produzidos por pessoas que seguimos, são conteúdos que descrevem situações, 

narram fatos, apresentam visões sobre o mundo, ensinam a fazer coisas etc. Na web estamos 

expostos a uma infinidade de conteúdos informativos que, de tanto serem repassados ou até mesmo 

adaptados e republicados, fica difícil muitas vezes identificar a fonte original, ou seja, quem é o autor ou onde a 

informação foi publicada pela primeira vez. 

2.1 A fonte original pode ser de diferentes naturezas, escreva o que sabe sobre essas fontes. 

 

Disciplina: Tecnologia e Inovação Série: 2º A, B e C 

Professor: Maria Aparecida Semana: 06 a 10 de setembro 

Tema da aula: Curadoria 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 1 
ATIVIDADE 2 – Fontes de Informação - 2.1 e 2.2 página 124 
ATIVIDADE 3 – Curadoria de Informações- 3.2 página 126 

Conteúdo:  Processo de Curadoria 

Atividade 
contextualizada: 

A atividade proposta neste roteiro tem como finalidade identificar por meio de conceitos 
as diferentes fontes de informação, questionando quem está por trás, quais são seus 
interesses e qualificações onde foi publicada em primeira mão, se é uma fonte oficial ou de 
um veículo de comunicação confiável. Após resolverem a palavra cruzada, discutiremos o 
significado de cada expressão.  

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

Data de entrega: 13 de setembro de 2021 

https://www.institutoclaro.org.br/educacao/nossas-novidades/reportagens/10-dicas-para-usar-a-producao-de-podcasts-como-recurso-educativo/
https://www.institutoclaro.org.br/educacao/nossas-novidades/reportagens/10-dicas-para-usar-a-producao-de-podcasts-como-recurso-educativo/
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2.2  Você sabia que uma mesma informação pode ser encontrada em qualquer um desses tipos de 

fonte? Identifique o tipo de fonte utilizada para veicular a seguinte notícia: 

“Caso de homofobia que ficou conhecido nacionalmente, pelas mídias, sofrido por dois rapazes, 

agredidos verbalmente por mulher em um lugar público em uma cidade de São Paulo.” 

Acontecimento Tipo de fonte 
Alguns veículos de comunicação, replicaram o vídeo da agressão, que não 
apenas divulgaram o material, mas descreveram o fato em texto, para 
contextualizá-lo aos seus seguidores. 

 

Uma das vítimas, gravou um vídeo em que uma mulher os agride com 
insultos e publicou em suas redes sociais. O vídeo foi visto por vários 
seguidores dessa pessoa. 

 

Uma reportagem faz menção ao fato, tendo como base as páginas que 
compartilharam o fato e também um depoimento exclusivo da vítima. 

 

                                                                                                                      

ATIVIDADE 3 - CURADORIA DE INFORMAÇÕES 

Classificação da desinformação 

Ao analisar criticamente um conteúdo na 

internet, você pode chegar à conclusão de 

estar diante de uma desinformação. No 

entanto, este é um fenômeno bastante 

complexo e se apresenta de diferentes 

formas. A autora Claire Wardle (2017) 

conceitua a desordem informacional existente 

nos dias de hoje, a partir de um esquema com 

sete tópicos, que constituem o que chama de 

ecossistema da desinformação. 

3.2 Descubra as sete palavras, resolvendo a cruzadinha, a partir da nuvem de palavras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bom Trabalho! 


