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Disciplina: Projeto de Vida Série: 1ª séries B, C e D-1. 

Professores:  Elizângela Maria e Fabiana Almeida Semana: 13 até 14 de outubro 
2021 

Tema da aula: AVALIAÇÃO FORMATIVA DE COMPETÊNCIAS 
SOCIOEMOCIONAIS 

Equivalente: 2 aulas 

Habilidade:  
Competências 
socioemocionais 
em foco 

 
Autoconfiança, organização, responsabilidade, curiosidade para aprender, iniciativa 
social e empatia. 

Material de 
apoio: 

Caderno do aluno 1ª série - Currículo em Ação (Volume3), págs. 357 e 358.  
SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 3 
 

Conteúdo:  Desenvolvimento de Competências Socioemocionais 
DE OLHO NO PROCESSO 

 

Atividade 
contextualizada: 

Querido aluno, você acredita que desenvolver competências socioemocionais é um 
bom caminho para realizar projetos? Hoje, vamos refletir um pouco sobre nosso 
desenvolvimento individual! E para isso vamos realizar um jogo que é o “RAIO-X DE 
UMA JOGADA/MISSÃO 1: DE OLHO NO PROCESSO” que se encontra na página 357.  

  
 

Depois responda as questões que 
estão na página 358 no seu Diário 
de Práticas e Vivências. 
 
 
 

 

Forma de 
entrega: 

 
Registro no diário de Práticas e Vivências e participação efetiva na aula seja pelo Meet ou 
presencial. 
Aluno que está no online tirar uma foto da atividade e mandar para o meu e-mail: 
mariaanjos4@hotmail.com 
 
O aluno impedido de participar, seja por quaisquer motivações deve se dirigir à direção. 

 
Data de entrega: 

 
13/10/2021 
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    Disciplina: Orientação de Estudos Série: 1º A e B 

    Professor: Regina Bizarro Semana 11 á 15 de outubro 

Tema da aula: Para entender o que se lê. Equivalente: 3 aulas 

Habilidade: (EF69LP49) Mostrar-se interessado e envolvido pela leitura de livros de literatura e por outras 
produções culturais do campo e receptivo a textos que rompam com seu universo de 
expectativas, que representem um desafio em relação às suas possibilidades atuais e suas 
experiências anteriores de leitura, apoiando-se nas marcas lingüísticas, em seu 
conhecimento sobre os gêneros e a temática e nas orientações dadas pelo professor. 

Material de apoio: Currículo em Ação - Orientação de Estudos volume 1, Situação de Aprendizagem 4 

Conteúdo: Para entender o que se lê: o esquema e o resumo 

 
 
        Atividade 
contextualizada: 
 
 
 

 

A leitura nos enriquece culturalmente e, com isso, podemos ter acesso a formas de cultura 
mais elevadas, pois ela é um dos instrumentos de construção, Nesse sentido, a leitura abre 
as portas da imaginação proporcionando à produção de novos conhecimentos. 

MOTIVAÇÃO PARA LER 
 

Para refletir:  
Ler é maravilhoso! Com a leitura de um jornal, revista, texto dissertativo ou livro, descobriu 
como podemos ir além da nossa imaginação.  
Ler dá abertura para sonhar, percorrer o mundo, conhecer diferentes pessoas por meio das 
personagens, sem precisarmos sair do lugar! É como entrar em um mundo e vivenciar, 
mesmo como espectador, todas as situações lá escritas.  
Ler traz felicidade! Ler e compreender o que lemos traz a felicidade que nasce do 
sentimento de autoconfiança. Entender tudo o que está escrito é muito importante, uma 
vez que você precisará da capacidade leitora em muitas situações do cotidiano.  
Aprender e compreender o que se lê é oportunidade de ensinar outras pessoas a trilharem 
esse mesmo caminho. Incentivar outros à leitura é também uma maneira de aproveitarmos 
os benefícios dela.  
Além do prazer, a leitura pode ser compartilhada, principalmente, quando lemos junto dos 
amigos ou da família. A leitura compartilhada ou colaborativa é uma excelente 
oportunidade de incentivar outras pessoas a descobrirem um mundo maravilhoso.  
Ler amplia e diversifica nosso vocabulário. Isso faz com que nossa produção textual seja 
mais rica em palavras e significados.  

Texto elaborado pela Equipe de Orientação de Estudos - PEI. 
  

Atividade 1: compartilhamento de idéias a partir da reflexão apresentada.  
Atividade 2: Escreva sobre a importância da leitura 

 

Forma de entrega: Preferencialmente para o e-mail: reginaeliza@prof.educacao.sp.gov.br 
 

Data de entrega: 18 de outubro de 2021 
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Disciplina Tecnologia e Inovação Série: 1° A, B, C e D 

Professora Carla  Semana: 11 a 15/10 

Tema da aula Eletrodinâmica 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 2 Introdução à elétrica e à eletrônica – volume 3 

Atividade a ser realizada: Nessa semana iremos retomar a atividade iniciada na semana anterior, e as turmas que 

não tiveram aula devido ao conselho e pré-conselho farão. A atividade traz a introdução ao conteúdo eletricidade, 

sendo base para o desenvolvimento das atividades posteriores envolvendo o mesmo assunto. 

Circuitos 

Os circuitos eletrônicos diferem dos circuitos elétricos por possuírem interligações entre diversos componentes eletrônicos, 

enquanto os circuitos elétricos somente têm conexões entre componentes elétricos. 

Antigamente, a montagem de circuitos eletrônicos era executada de forma artesanal e sobre um chassis. Neste chassis eram 

parafusadas pontes de ligações, e nestas feitas as conexões entre os diversos componentes e a respectiva fiação, soldados de 

acordo com um diagrama pré-estabelecido. 

Com o advento da miniaturização, veio a necessidade de uma aglomeração mais compacta entre os componentes e peças 

formadoras do circuito eletrônico. Esta nova plataforma de montagem era totalmente diferente dos antigos chassis e suas pontes 

de conexão. Inicialmente os circuitos começaram a ser aglomerados em placas de materiais isolantes com furos onde de um lado 

se inseriam as pernas dos componentes e na outra face eram soldados os fios das conexões. Este processo, além de demorado 

acabava por complicar a montagem, aumentando a probabilidade de erros. 

Passou-se então a se utilizar um método de alta escala de produção chamado de circuito impresso. Os circuitos impressos utilizam 

componentes como resistores, capacitores, transístores e condutores entre outros. O início de seu uso foi logo após a Segunda 

Guerra Mundial, quando foi inventada a solda por emersão. 

Antes do processo da solda por emersão, os componentes eram soldados um a um nas pontes com o uso de ferros de solda. Com 

o novo método, os componentes eram dispostos numa placa de material isolante, onde numa das faces eram feitas as ligações 

através de um método de impressão e corrosão de uma fina película de cobre. Esta película ficava após corroída com a fiação 

impressa exposta. Ao inserir os componentes nos furos feitos na placa isolante, suas pernas eram cortadas e a face de ligação 

onde estavam, era imersa em estanho derretido. Após retirar o circuito que estava em contato com o estanho, os componentes 

já estavam presos ao cobre de forma fixa, rápida e perfeita. 

Modernamente os circuitos eletrônicos são muito mais complexos, além dos métodos normais de circuitos impressos existem 

outras formas muito mais avançadas de produção. O circuito eletrônico, deixou de ser um circuito propriamente dito, passou a 

ser encarado como um componente eletrônico. Exemplos são os circuitos integrados, microprocessadores, entre outros. 

 

 Após as devidas reflexões responderemos as 

perguntas: 

1. Qual a diferença entre circuito elétrico e circuito 
eletrônico? 
2. O que é a corrente elétrica (i)? 
3. O que é diferença de potencial (ddp, U ou V)? 
4. O que é resistência elétrica (R)? 
5. O que são resistores? 
6. O que são geradores? 

7. O que são fusíveis? 
 

 
Instrumento para verificação da 

aprendizagem:  

- Realização da atividade solicitada e 

acompanhamento das aulas. 

- Registro da atividade no caderno

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Circuito_el%C3%A9trico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Componente_eletr%C3%B4nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Circuito_el%C3%A9trico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Componente_el%C3%A9trico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Miniaturiza%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Isolante
https://pt.wikipedia.org/wiki/Circuito_impresso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Resistor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capacitor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Trans%C3%ADstor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cobre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estanho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Circuito_integrado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Microprocessador

