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 PLANO DE AULA     PLANO 2   P. 14 A  17 
 

ANO LETIVO 2022 – 1º BIMESTRE      

NOME DA UNIDADE ESCOLAR:  EE JOSÉ ALVES MIRA 
 

PROFESSOR: Silvana Duarte 
 

DISCIPLINA: Orientação de Estudos 
 

ANO/SÉRIE:     1ª D 
 

Nº DE AULAS PREVISTAS: 03 
 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO (SEMANAL):    
  
14/03/2022 a 18/03/2022 
 

OBJETOS DO CONHECIMENTO (conteúdo): 

Reconstrução das condições de produção, circulação e recepção; apreciação e réplica. 

 

HABILIDADES:   

EF69LP46 - Participar de práticas de compartilhamento de leitura/recepção de obras   

literárias/manifestações artísticas, tecendo, quando possível, comentários de ordem estética e afetiva. 

ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS 

Apostila O.E p. 14 a 17 

ATIVIDADE 2 : SOU RESPONSÁVEL 

A aula será dialogada com grupos de estudos, observação de imagens, compartilhamento de ideias a 
partir do tema apresentado. 

 

1.2. Responsabilidade pessoal 

A professora  estimulará, acompanhará a elaboração e o andamento das atividades, principalmente, 
porque é necessário refletir sobre a quantidade de tarefas e trabalhos que estão sendo dados aos(às) 
estudantes, a fim de que eles(as) não fiquem sobrecarregados.  

As atividades são de responsabilidade de todos os  envolvidos, cabendo aos estudantes realizá-las 
dentro do prazo e da forma como foram solicitadas, e ao professor  desenvolver, corrigir e fazer as 
devolutivas.  

Sendo assim, todos têm um papel a cumprir no processo de ensino e aprendizagem.  
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A seguir, veremos atividades que reforçam a questão da responsabilidade pessoal. É importante ativar 
os conhecimentos prévios dos estudantes sobre o conceito de responsabilidade para, depois, abordar 
sobre a sua importância. 

 

1.2.1. Será formado  uma roda de conversa e as respostas será anotado as seguintes respostas 
na lousa. 

1 – Para você, o que é ser responsável?  

2 – Quais são suas responsabilidades diárias?  

3 – No livro “O Pequeno Príncipe”, de Antoine de Saint-Exupéry, há uma clássica frase no diálogo entre 
a Raposa e o Pequeno Príncipe “Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas”. A 
professora explicará o significado dela, com ênfase no que você entende por responsabilidade. 

Será aproveitado  a oportunidade para ampliar o conceito de responsabilidade. Será explicado aos  
estudantes que a corresponsabilidade é a base dos relacionamentos sociais (familiar, amizade ou 
amoroso). Será contextualizado  que na história do Pequeno Príncipe, cativar é sinônimo de zelo, 
cuidado e reciprocidade. Relembre que o Pequeno Príncipe cuidou da raposa, zelando pelo seu bem-
estar e fomentando a consciência de que é necessário sermos responsáveis uns pelos outros para o 
bom convívio social. 

 

RECURSOS E/OU FERRAMENTAS:  
Recursos utilizados (materiais, ambientes, equipamentos): computador, TV, caneta, canetas coloridas, 
lápis. 
 
SAIBA MAIS EM: (p. 
Vídeo “O farol da responsabilidade”. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=cUuKDRzs3F4. Acesso em: 05 
nov. 2020. 

 
PEIPROE_06-09_01-03_VOL1_2021-Diagramado.pdf (educacao.sp.gov.br) 

INSTRUMENTOS PARA VERIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
 
Avaliação contínua /observação quanto às atividades realizadas em sala de aula.(registros feitos no 
caderno- visto individual) 
 
 

VALIDADO EM:                              POR: 
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