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ROTEIRO DAS DISCIPLINAS DIVERSIFICADAS 

 

 

Disciplina Projeto de Vida Série: 3° Ensino Médio 

Professora Damiane Petrucci de Rezende Siles Semana:  24 a 28 de maio 

Tema da aula Como ver o mundo com outros olhos! Equivalente: 2 aulas 

 
Situação de Aprendizagem 5: Competências e o mundo do trabalho 
Competências socioemocionais em foco e híbridas: foco, organização, autoconfiança, iniciativa social, assertividade 
e empatia. 
 
O que eles esperam de nós? 

É bem provável que você saiba que cada 
atividade profissional demanda 
conhecimentos e habilidades específicas. 
Uma(um) advogada(o), por exemplo, 
deve conhecer com minúcia as leis (e 
saber onde e como se aprofundar sobre 
elas), dominar a linguagem jurídica e 
saber como se portar em uma situação 
de tribunal. Um(a) padeiro(a), por sua 
vez, deve ter a habilidade de sovar as 
massas, de identificar o momento em 
que elas estão no ponto exato para 
serem assadas, e calcular o tempo de 
forno para que sejam feitos bons pães. 
Mas também você já aprendeu que, no 

mundo do trabalho atual, em que as profissões são cada vez mais flexíveis e instáveis, não são apenas esses 
conhecimentos específicos que importam. É preciso desenvolver competências que lhe ajudem a lidar com as mais 
diferentes situações e a superar desafios que podem ocorrer no dia a dia do trabalho! 
 
Observe e analise as competências elencadas no quadro acima e distribua nas respectivas colunas: 
 

Competências bem 
desenvolvidas 

Competências que você tem, 
mas precisa de um pouco 
mais de tempo para 
desenvolver. 

Competências que você 
demonstra maior dificuldade 
em desenvolver. 

   

   

   

   

 
 
Instrumento para verificação da aprendizagem:  

1. Encaminhe as respostas da atividade pelo e-mail dami.petrucci@gmail.com  
2. O aluno em estudo remoto, sem acesso, poderá entregar a atividade na escola 
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Disciplina: OE/TCC Série: 3ºs A, B e C 

Professor: Eliana Vilalva Semana: 24 a 27/05 
  

Tema da aula: O que é um problema de TCC? Equivalente: 3 aulas 
  

Habilidades:  A pesquisa científica em sala de aula como prática de aprendizagem, inovação e transformação 
social (Competência 1 e 3 das Áreas: Ciências Humanas e Sociais; Ciências da Natureza.) 
  

Material de apoio: Sites como:  
https://viacarreira.com/problema-de-tcc/ 
  

Conteúdo:  Problematização temática. 
  

Atividade 
contextualizada: 

No Roteiro de atividades referente à semana de 12 a 16/4, respondemos às questões de 
conhecimento geral sobre o TCC. A última questão do roteiro levantava hipóteses temáticas 
para a produção dos TCCs desse ano. Nosso atual roteiro levará em conta essas possibilidades 
e terá como foco possíveis problematizações sobre os temas levantados, em uma aula dialogada 
através da Plataforma MEET. Após a roda de conversa, os alunos deverão produzir questões 
relacionadas aos temas escolhidos. 
  

Forma de entrega: As questões levantadas pelos alunos serão encaminhadas para o e-mail 
elianarocknroll@yahoo.com 
 

Data de entrega: 31/05  

 

 

Disciplina Tecnologia e Inovação Série: 3a A, B, C 

Professor Regina Bizarro Semana: 24 a 28 de Maio 

Tema da aula REDES SOCIAIS Equivalente:2 aulas 
 

Habilidades: Estudar os critérios que orientam o(a) jornalista para organizar e hierarquizar dados e informações que 
coleta em seu trabalho de apuração da realidade. 

Contextualização: 

Muitas vezes ouvimos o quanto é importante se manter informado, ainda mais quando qualquer coisa pode virar tema 

de redação do ENEM 😬. Brincadeiras à parte, devemos lembrar que é sim importante se manter atualizado e 
acompanhar as notícias.  

Com isso chegamos em um segundo ponto tão importante quanto: o jornalismo. Já parou para pensar tudo que 
representa ter várias fontes de informação, assistir a vários jornais e acompanhar o andamento das notícias em tempo 
real? Tudo isso mostra o papel que o jornalismo tem para fortalecer a democracia, veiculando notícias e mantendo a 
população capaz de analisar e formar suas próprias opiniões. https://www.idp.edu.br/blog/ecom/o-impacto-do-jornalismo-na-sociedade/  

Atividade a ser realizada:  

Responder as questões do caderno Aprender Sempre Vol. 2 págs. 123 e 124; Situação de aprendizagem 2 – A escrita 
de uma notícia e produzir uma notícia relevante para a comunidade escolar. 

Instrumento para verificação da aprendizagem: Texto protagonista do aluno sobre o tema sugerido. 
Data de entrega: próxima segunda-feira (31/05) por e-mail: reginaeliza@prof.educacao.sp.gov.br 
 

BOM TRABALHO! 
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