
 

                   E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS - 2º bimestre - 2021 

ROTEIRO DAS DISCIPLINAS DIVERSIFICADAS 

Disciplina:            Projeto de vida Série: 1°A, B, C e D 

Professor: José Gilvan Junior Semana: 24 a 28 de maio 

Tema da aula: Apresentar as principais mudanças do Novo 
Ensino Médio. 

Equivalente: 2 aulas 

Habilidades:  Competências Socioemocionais:  Autoconfiança e abertura ao novo  

Material de apoio: O tema proposto nesta aula, está baseado na aula de Projeto de vida apresentada 
no Aplicativo CMSP no dia 19 de maio de 2021.  

Conteúdo:  O Novo Ensino Médio permite que você tenha todos os conhecimentos básicos e, 
ainda, possa escolher as áreas que mais gosta para aprofundar seus estudos, sem 
precisar ficar mais tempo na escola. Os itinerários formativos vão aprofundar os 
conhecimentos exigidos pelos exames vestibulares, preparando você para ingressar 
no Ensino Superior e para conquistar melhores oportunidades no mercado de 
trabalho. No Novo Ensino Médio, você terá a possibilidade de aprofundar seus 
estudos na área de conhecimento que você mais gosta. Esse aprofundamento faz 
parte dos itinerários formativos. 

Atividade contextualizada: Descreva em seu caderno de Projeto de vida em poucas palavras, o que você gostaria 
de estudar com mais profundidade e por quê? 

Forma de entrega: A atividade deverá ser realizada no caderno de Projeto de vida,  manuscrita a 
caneta, com letra legível, fotografada e enviada através do e-mail ou 
pvprimeirosanos@gmail.com ou reescreva a atividade no e-mail e envie. 

Data de entrega: 31 de maio – segunda feira  

 

Disciplina Orientação de Estudos Adolfo R. -Séries: 1A e 1B  
Elizângela M. -Séries:  1C e 1D 

Professores Adolfo Rodriguez Fontan 
 Elizângela Maria dos Anjos 

Semana: 24 até 28 de maio de 2021 

Tema da aula Será organizado? Equivalente: 3 aulas 

 
Habilidade: Apropriar-se da capacidade de organização para estudar. 
Conteúdo: Acompanhamento da Orientação de Estudos. 
 
Atividade a ser realizada: Queridos alunos, vocês precisarão ver os dois vídeos que se encontrar no youtuber são 
eles: “O Desorganizado”. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=PMoINjIgE3o 
E “O Organizado”. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ja96W3ogBbM 
 
Depois de visto o vídeo, vocês preencherão a tabela abaixo: 

Possui uma 
rotina de 
estudos? 

A organização 
do material é 
adequada? 

É responsável 
com os estudos? 

Possui uma 
agenda semanal 
ou mensal? 

É pontual na 
entrega das 
atividades e 
trabalhos 
escolares? 

Possui clareza do 
que está 
aprendendo? 
 

      

 
E na nossa aula do MEET discutiremos sobre o seu acompanhamento dos estudos. 
 
Instrumento para verificação da aprendizagem: Tirar uma foto das atividades (nome, série e data do roteiro) pronta 

e envie para o e-mail ou WhatsApp privado do professor: 

mailto:pvprimeirosanos@gmail.com
mailto:pvprimeirosanos@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=PMoINjIgE3o
https://www.youtube.com/watch?v=ja96W3ogBbM


OBS: Alunos das 1ª séries A e B, enviarem o exercício para o e-mail do professor: Adolfo R. e-mail: 

arffontan@gmail.com 

E alunos das 1ªséries C e D, enviar para a professora: Elizângela M.  e-mail:  mariaanjos4@hotmail.com 

Data de entrega:   dia 31/05/2021. 

 

Disciplina TCI ( Tecnologia e Inovação) Série: 1ª A, B, C, D 

Professor Cidinha  Semana: 24/05  a 28/05 
Tema da aula Ética  Equivalente: 01 aula 

 
Habilidades: - Analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos, as 
transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para 
realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o 
desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas. 
- Produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao contexto de produção e circulação 
Atividades a serem realizadas:  Caderno Currículo e Ação Volume1, Situação de Aprendizagem 2, Páginas 334 (caça 
palavras) Éticas na Web,  Produção de texto e Interpretação com imagem. 
Sites de pesquisas para elaboração dos Roteiros de Tecnologia:         

https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/ensinomedio/materiais-de-apoio-2/. 

https://acessaber.com.br/atividades/leitura-e-interpretacao-de-imagem- 

Atividades 
1)Caderno Currículo e Ação Volume1 ( página 334  ) 1.2  
 
Atividades Complementares 
 2)Observe a imagem abaixo faça uma Descrição com a 
nossa realidade atual. 
 
 Online, mas seguimos em frente...... Os desafios da vida 
não pode nos paralisar. 

 
 
Instrumento para verificação da aprendizagem:  

- Acompanhamento das aulas do CMSP; 

- Realização da atividade solicitada. 

Data de entrega: Esta atividade deverá ser entregue no dia 17 de maio no e-mail: 

Maria.laurentino@servidor.educacao.sp.gov.br 

Obs.: Identificar no email a semana do roteiro (data) e colocar nome completo. 

Bom Trabalho! 

 

mailto:arffontan@gmail.com
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