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Disciplina Projeto de Vida Série: 3° Ensino Médio 

Professora Damiane Petrucci de Rezende Siles Semana:  08 a 10 de setembro 

Tema da aula Conte a sua história! Equivalente: 2 aulas 

 
Competências socioemocionais em foco e híbridas: Determinação, organização, autoconfiança, imaginação criativa, 
assertividade e empatia. 
 
Situação de Aprendizagem: 
1 - Minhas escolhas, meu futuro 
2 - Qual é a sua história? 

3 - Empatia 
Atividade a ser realizada nesta semana: 
Será exibido vídeos de atletas paraolímpicos e na sequência discutiremos sobre o percurso, desses esportistas em 
busca do reconhecimento social e profissional. 
Os alunos em estudo remoto, deverão pesquisar sobre a vida de um atleta paraolímpico medalhista em Tóquio. 
Instrumento para verificação da aprendizagem:  

1. A participação efetiva na aula seja pelo Meet ou então presencial. Os alunos impedidos de participar, 

seja por quaisquer motivações, devem se dirigir à direção 

2. O aluno em estudo remoto deve encaminhar sua atividade pelo e-mail 
dami.petrucci@gmail.com  
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Disciplina: OE/TCC Série:  3ºs A, B e C 

Professores:  Eliana Vilalva Semana: 06 a 10/09 

Tema da aula: Apresentação 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: Como fazer uma boa apresentação. 
Projeto de TCC. 

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

Atividade contextualizada: Na aula dessa semana faremos  a apresentação de slides que comprovam 
que apenas após a realização de uma boa pesquisa produziremos uma 
excelente apresentação. Para tanto, frisaremos a necessidade de uso de 
palavras-chave e de tópicos frasais extraídos da pesquisa, valendo-nos do 
uso referencial da linguagem, que consiste em um  compromisso com o 
caráter informativo da mensagem,  informando, notificando, referenciando, 
anunciando e indicando.  
As atividades focarão na produção do texto base para produção do TCC, a 
partir do uso do projeto de TCC, disponibilizado na semana anterior. 

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: 06 a 10/09 

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

Material de apoio: Caderno do aluno aprender sempre volume 3 

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:  Olá, já percebeu que em apenas um dia, fazemos muitas 

escolhas? Escolhemos qual hora acordar, a roupa a vestir, o caminho a seguir até a 

escola ou outro lugar, o que comer, com quem conversar, quem abraçar, decidimos se 

vamos estudar ou não e ainda se vamos ou não dormir cedo. Tem dias em que 

escolhemos o que consumir, com quem nos relacionar, se devemos ou não ir àquela 

festa… e em momentos específicos da vida escolhemos qual carreira seguir (ou deixar), 

onde morar, se queremos ou não casar e ter filhos e quem vai nos representar. Viver 

implica fazer escolhas e tomar decisões o tempo todo e cada decisão tomada leva em 

consideração diferentes fatores e consequências. 

Realize as atividades 1.1 e 1.2 páginas 130 e 131 do Caderno do aluno aprender sempre volume 3 

1.1 Pense nas diversas escolhas que você precisa fazer em apenas um dia. Pense também em outras escolhas que 
são necessárias a partir de situações que são mais esporádicas. 

Situações em que tenho escolha: 
 
 
 
 

Situações em que, por enquanto, não tenho escolha: 

O que levo em consideração antes de escolher alguma 
coisa: 
 
 
 

O que poderia fazer para ter a possibilidade de escolha 
em situações que ainda não tenho: 

1.2 Fazer escolhas, implica em tomar decisões. A seguir, preencha o mapa mental, considerando cada situação de 

escolha em diferentes âmbitos. Azul: requer uma reflexão sobre a escolha. Verde: escolhas simples ou mais fáceis. 

Vermelho: escolhas difíceis, que necessitam de muita reflexão. 
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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. 

 


