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Disciplina Projeto de Vida Série: Ensino Médio 

Professores 2º A- Flávia 

2º B - Junior 

2º C - Luzia 

Semana:  13 a 15 de outubro 

Tema da aula FECHAMENTO DA ATIVIDADE – MOSTRA ITINERANTE Equivalente: 2 aulas 

Habilidades:  Competências: Imaginaça o criativa, organizaça o e assertividade 

Material de apoio: SP faz Escola caderno do aluno 2ª série – 2º semestre página 306 

Conteúdo:  Projeto de vida/profissões 

Atividade 

contextualizada: 

Nesta aula faremos uma roda de conversa sobre projeto de vida. Os alunos 

apresentarão os cartazes e desenhos produzidos baseados nos planos de ação de 

cada projeto de vida. A sala de aula será dividida em grupos e os alunos irão 

compartilhar suas produções e socializar expondo seus projetos de vida.    

Forma de entrega: Sem entrega de Atividade 
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   Disciplina: Orientação de Estudos Série: 2ª séries 

Professor: Regina Bizarro Semana: 13 a 15 de set 

Tema da aula: APRENDENDO A FAZER MARGINÁLIAS Equivalente: 1 aulas 

Habilidades:  (EF67LP27) Analisar, entre os textos literários e entre estes e outras manifestaço es 
artísticas (como cinema, teatro, música, artes visuais e midiáticas), referências explícitas ou 
implícitas a outros textos, quanto aos temas, personagens e recursos literários e semióticos.  

Material de 
apoio: 

Texto: “Riquezas da África para o campo artístico-literário: patrimônio da humanidade” 

Conteúdo:  MARGINÁLIAS 

Atividade 
contextualizada: 

O que são marginálias?  
São anotações, comentários, indicações feitas nas margens de um livro, caderno ou 
manuscritos, que auxiliam no estudo e no resumo do texto pós-leitura.  
No desenvolvimento desta atividade, faremos parceria com os professores da Sala de Leitura, 
de História, Sociologia e de Arte em um trabalho interdisciplinar de estudo e pesquisa. Os 
professores apoiarão na indicação de materiais (livros, revistas, sites etc.). Esse tema já é um 
precursor para a Semana da Consciência Negra (20/Nov). 
Faremos uma aula dialogada e um compartilhamento de ideias a partir do tema apresentado.  
Recursos utilizados (materiais, ambientes, equipamentos): lápis (grafite), caneta colorida, 
caneta marca texto, lápis de cor, computador, celular com acesso à internet. Usaremos o texto 
anexo, para analisá-lo com os seguintes questionamentos:  
 
1. O que vocês sabem sobre o continente africano e a escravidão?  
 
2. Qual relação existe entre o continente africano e a escravidão?  
 
3. Em qual(is) componente(s) curricular(es) você estudou sobre esses temas?  
 
4. Em quais tipos de manifestações artísticas eles aparecem? E qual sua influência na cultura 
brasileira?  
 

Forma de 
entrega: 

Registro dos roteiros no caderno e mandar foto por e-mail reginaeliza@prof.educacao.sp.gov.br 
2A – Profº Adolfo 
2B – Profª Regina 
2C – Profº Márcio 
Até dia 18/10 
 

 

“Riquezas da África para o 

campo artístico-literário: 

patrimônio da humanidade” 

 

                      Estudos apontam 
Castro Alves como o fundador da 
poesia social e engajada no 
Brasil. A poesia engajada é 
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aquela que se põe a serviço de uma causa político-ideológica, como arte de protesto e 
conscientização. Outros poetas do século XX deram continuidade a essa proposta, 
entre eles, Carlos Drummond de Andrade, Ferreira Gullar e Thiago de Melo. A música 
popular brasileira do século XX, sobretudo nas décadas de 60 e 70, durante o regime 
militar, também traz temáticas de protesto e denúncia social, como nas composições 
de Geraldo Vandré e Chico Buarque de Holanda. 
  
                      Ainda em relação à temática da escravidão africana na obra de Castro 
Alves, ressalta-se que quando o poema “O navio negreiro” foi escrito, havia já dezoito 
anos da Lei Eusébio de Queirós, que proibia o tráfico de escravos, porém a escravidão 
persistia no país. 
 
  No contexto social contemporâneo, a África é o cenário de uma 
produção cinematográfica que tem encantado gerações e se estendido a adaptações 
teatrais e de jogos de videogame: O Rei Leão (The Lion King, título original em inglês). 
A produção de Walt Disney Animation Studios tem sua primeira versão em animação 
lançada em 15 de junho de 1994, inspirada em partes da obra Hamlet, de William 
Shakespeare. Em 2019, é lançado o remake do filme em live-action, isto é, em 
produção com atores reais, diferentemente de animação.  
 
  Uma nova geração de autores africanos e algumas editoras propõem 
que se contem histórias sobre a África. Esses grupos alegam que sempre se leu sobre 
a África em produções literárias, principalmente europeias. Considera-se, nesse 
sentido, a necessidade de impulsionar a literatura escrita no continente africano, 
sobretudo por autores afrodescendentes, a fim de valorizar a identidade africana, 
muitas vezes simplificada pelo olhar ocidental.  
    
 
Destaque, em cada parágrafo, a ideia central e as palavras chave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

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

    Professor: Maria Aparecida Semana: 11 á 15 de outubro 

   Tema da aula: Invenções Solidárias Equivalente: 1 aula 

     Habilidades: Implementar projetos por meio de linguagem de programação utilizando softwares 
educacionais de linguagem de programação. 
 

Material de apoio: Caderno do Aluno - Aprender Sempre, Volume 3 – Situação de Aprendizagem 3 
 

Conteúdo: Invenções Solidárias 

 
 
        Atividade 
contextualizada: 

 

 
Nesta semana faremos uma retomada dando continuidade no conteúdo Invenções 
Solidária, planejando e compartilhando algumas idéias de projetos que sejam significativos. 
A intenção é proporcionar um primeiro contato com a eletrônica por meio do uso de 
motores e fontes de energia, para que percebam o potencial desses componentes e 
possam se expressar a partir da criação de projetos.  
 
 ATIVIDADE 3 – Pesquisa e interação  
Fontes de Energia e circuitos elétricos   
 

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

Data de entrega: 18 de outubro de 2021 

 

Bom Trabalho! 
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