
ROTEIROS DAS DISCIPLINAS DIVERSIFICADAS 2ª SÉRIES 

(TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – PROJETO DE VIDA – ORIENTAÇÃO DE ESTUDOS) 

                                     E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        
 

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

Professor Carla  Semana: 22 a 26/02 

Tema da aula Sociedade e narrativas da realidade Equivalente: 1 aula  
Caderno Aprender Sempre Tecnologia 1º bimestre 

Habilidades:  

- TDIC Identificar diferentes usos das TDIC, reconhecendo suas especificidades e aplicabilidades em 
diferentes contextos e seus impactos nos serviços, na produção e na interação social e utilizando-as de 
forma criativa, crítica e ética em processos que envolvam autoria e protagonismo. 
 
Conteúdo:  

- Situação de Aprendizagem 1: Sociedade e narrativas da realidade.  
 

Atividade a ser realizada:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento para verificação da 
aprendizagem:  
- Acompanhamento das aulas do CMSP; 

- 

Realização da atividade solicitada. 

Data de entrega:  
Até 01/03 para o e-mail clscarla7@gmail.com 



E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS  

1 º bimestre - 2021 

 

Disciplina  Projeto de vida Série: 2ª A, B, C e D 

Professor  Maria Luzia Semana: 22 a 26 de fevereiro 

Tema da aula  Identidade: Aprendendo a ser família. Equivalente: 2 aulas 

 

 

Habilidades: Fortalecer a percepção a respeito da própria identidade, de modo que construam valores positivos.  

 

Conteúdo: Identidade/ Família e o percurso escolar 

 

Atividade a ser realizada: 

 

1- Leitura e análise da frase: A escola acolhe, a sociedade seleciona! 

2-Discussão: Roda de conversa sobre o percurso escolar de cada um. 

O que trazem de lembranças dos anos anteriores da escola? 

Qual a participação da família na vida escolar? 

Quais são as expectativas para o término do ensino médio? 

Outros parentes já estudaram nesta escola?  

Quais são os relatos? 

3- Revirando o Baú- Mão na massa (construção do baú em papel sulfite dobrado em quatro)  

Cada página do baú ficará o registro da resposta de uma pergunta na ordem da sequência apresentada 

Os alunos serão orientados no processo de criação do baú no passo a passo, dobrando e cortando a folha de sulfite.  

Instrumento para verificação da aprendizagem: Encaminhe o baú com as respostas para o meu e-mail 

atelieluziart@gmail.com até o dia 01/03 até às 16h. 

Para alunos que não possuem recursos tecnológicos: Entregar presencialmente na escola até o dia 01/03 até às 16h. 

 

                                    

 

 

 

mailto:atelieluziart@gmail.com


 

E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                      1º bimestre - 2021 

 

Disciplina Orientação de Estudos Série: 2ª A, B, C 

Professor Flávia Cristina Nerone Semana: 22 a 26 de fevereiro 

Tema da aula Rotina de Estudos. Equivalente: 3 aulas 

 
Habilidades:  

Criatividade – Criar ferramentas ou adaptar-se ao meio; 

Autonomia – Apresentar poder de tomar decisões; 

Responsabilidade – Cumprir seu dever e assumir as consequências provenientes de nossos atos. 

 

Conteúdo: Reconhecer a importância da aquisição de hábitos e rotinas de estudo. 

 

Atividade a ser realizada:  

Observe abaixo uma sugestão de agenda semana. 

Faça em seu caderno ou no computador/celular uma agenda semanal onde você deverá organizar seus 

estudos, tarefas de casa (ajuda dos pais ou trabalho) e lazer. 

 
Instrumento para verificação da aprendizagem:  

Enviar a foto da sua agenda para o e-mail: orientacaoestudosalfredo@gmail.com ou whatsApp do professor. 

Para alunos que não possuem recursos tecnológicos: Entregar em folha separada na escola (contendo 

nome, número e a série) 

 

Data de entrega: 01/03/2021 até às 16h. 

 

 

mailto:orientacaoestudosalfredo@gmail.com

