
                                E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

2º BIMESTRE 

ROTEIRO DE ATIVIDADES DAS DISCIPLINAS DIVERSIFICADAS 

 

Disciplina Projeto de Vida Série: 3° Ensino Médio 

Professora Damiane Petrucci de Rezende Siles Semana:  10 a 14 de maio 

Tema da aula Revisão - Plano de Voo  
 

Equivalente: 2 aulas 

 
Conteúdo:  Revisão - Planejamento o futuro 

Competências socioemocionais  
• Organização; 
• Responsabilidade; 
• Curiosidade para aprender; 
• Foco; 
• Determinação; 
• Persistência; 

Refletindo ... 
A escola em parceria com a Faculdade São Judas quer entender melhor as suas expectativas, como vocês 
estão planejando o futuro, quais seus campos de interesse profissionais e se estão preparados para as 
novas experiências que surgem após o Ensino Médio.  
 

Atividade a ser realizada 
No dia 10 de maio, durante a aula de Projeto 
de Vida no Meet, haverá a participação de 
uma representante da Faculdade São Judas, 
para conversar com os alunos sobre o Plano 
de Voo. Não perca tempo, inicie seu plano de 
voo! 
Segue abaixo as orientações: 
1. Acesse: http://bit.ly/PlanoDeVooSJESC12  

2. Preencher o formulário Plano de Voo. 🚀   
3. Após o preenchimento será enviado via 
e-mail o link e senha para acesso ao Teste 
Vocacional - Minha Escolha, para que você 
avalie e analise suas áreas de interesses e 
aptidões. 
4. Faça o Teste Vocacional com calma e 
muita atenção  

 
Instrumento para verificação da aprendizagem:  

1. Verificarei a conclusão do roteiro a partir do registro dos alunos que acessaram e responderam o 
Teste Vocacional no Plano de Voo. 

2. Após o término do Teste Vocacional, print a tela de conclusão e encaminhe para a Professora 
Damiane pelo e-mail dami.petrucci@gmail.com. 

 
 

 

http://bit.ly/PlanoDeVooSJESC12
mailto:dami.petrucci@gmail.com


 

Disciplina Orientação de Estudos Série: 3ºs A, B e C 

Professor Eliana Vilalva Semana: 10 a 14 de maio 

Tema da aula MAPA CONCEITUAL Equivalente a 3 aulas 

 

Roteiro 6 
 

Habilidades:  

• Analisar e experimentar diversos processos de remidiação de produções multissemióticas, multimídia e 

transmídia, como forma de fomentar diferentes modos de participação e intervenção social. 

 

Conteúdo: Resumo 

Atividade a ser realizada:  

Já são duas as semanas que o trabalho tem como eixo o texto de Lya Luft. Foi lido, feito resumo, 

encontramos tese e argumentos da autora. Como finalização de trabalho, o roteiro dessa semana propõe 

que você produza um mapa conceitual do texto lido, lembrando que as atividades anteriores te ajudarão 

nesse processo. 

Vamos refrescar a memória? 

Um mapa conceitual representa visualmente as relações entre ideias. Na maior parte das vezes, os conceitos 

são retratados como círculos ou caixas unidos por linhas ou setas que contêm palavras para demonstrar como 

as ideias se conectam. 

Conceitos, em sua absoluta maioria, são SUBSTANTIVOS, palavras que dão nome as coisas, lugares. Então, 

as palavras em maior destaque no MAPA CONCEITUAL são esses conceitos, substantivos. 

Como fazer? 

1. Selecione o tema. A primeira coisa que você deve fazer é escolher o tema sobre o qual 

deseja fazer seu mapa conceitual, nesse caso, o tema do texto DE Lya Luft. 

2. Colete todas as informações necessárias. (Parta do grifo ou do resumo já realizado) 

3. Processe as informações e filtre apenas o necessário.  

4. Organize e conecte os conceitos. (Interligue tese e argumentos) 

5. Revise e refine os detalhes. 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem: 

Faça seu mapa conceitual, fotografe e envie para o e-mail: 

elianarocknroll@yahoo.com 

Lembrando que o formato da entrega é: 

ASSUNTO: Seu nome, sua classe, nº do Roteiro 

 

Data de entrega: 17/05 

mailto:elianarocknroll@yahoo.com


“Educação: Reprovada”, por Lya Luft 

Há quem diga que sou otimista demais. Há quem diga que sou pessimista. Talvez eu tente apenas ser 
uma pessoa observadora habitante deste planeta, deste país. Uma colunista com temas repetidos, ah, sim, os 
que me impactam mais, os que me preocupam mais, às vezes os que me encantam particularmente. Uma das 
grandes preocupações de qualquer ser pensante por aqui é a educação. Fala-se muito, grita-se muito, 
escreve-se, haja teorias e reclamações. Ação? Muito pouca, que eu perceba. Os males foram-se acumulando 
de tal jeito que é difícil reorganizar o caos. 

Há coisa de trinta anos, eu ainda professora universitária, recebíamos as primeiras levas de alunos 
saídos de escolas enfraquecidas pelas providências negativas: tiraram um ano de estudo da meninada, tiraram 
latim, tiraram francês, foram tirando a seriedade, o trabalho: era a moda do “aprender brincando”. Nada de 
esforço, punição nem pensar, portanto recompensas perderam o sentido. Contaram-me recentemente que 
em muitas escolas não se deve mais falar em “reprovação, reprovado”, pois isso pode traumatizar o aluno, 
marcá-lo desfavoravelmente. Então, por que estudar, por que lutar, por que tentar? 

De todos os modos facilitamos a vida dos estudantes, deixando-os cada vez mais despreparados para 
a vida e o mercado de trabalho. Empresas reclamam da dificuldade de encontrar mão de obra qualificada, 
médicos e advogados quase não sabem escrever, alunos de universidades têm problemas para articular o 
pensamento, para argumentar, para escrever o que pensam. São, de certa forma, analfabetos. Aliás, o 
analfabetismo devasta este país. Não é alfabetizado quem sabe assinar o nome, mas quem o sabe assinar 
embaixo de um texto que leu e entendeu. Portanto, a porcentagem de alfabetizados é incrivelmente baixa. 

Agora sai na imprensa um relatório alarmante. Metade das crianças brasileiras na terceira série do 
elementar não sabe ler nem escrever. Não entende para o que serve a pontuação num texto. Não sabe ler 
horas e minutos num relógio, não sabe que centímetro é uma medida de comprimento. Quase a metade dos 
mais adiantados escreve mal, lê mal, quase 60% têm dificuldades graves com números. Grande contingente 
de jovens chega às universidades sem saber redigir um texto simples, pois não sabem pensar, muito menos 
expressar-se por escrito. Parafraseando um especialista, estamos produzindo estudantes analfabetos. 

Naturalmente, a boa ou razoável escolarização é muito maior em escolas particulares: professores 
menos mal pagos, instalações melhores, algum livro na biblioteca, crianças mais bem alimentadas e saudáveis 
– pois o estado não cumpre o seu papel de garantir a todo cidadão (especialmente a criança) a necessária 
condição de saúde, moradia e alimentação. 

Faxinar a miséria, louvável desejo da nossa presidenta, é essencial para nossa dignidade. Faxinar a 
ignorância – que é uma outra forma de miséria – exigiria que nos orçamentos da União e dos estados a 
educação, como a saúde, tivesse uma posição privilegiada. Não há dinheiro, dizem. Mas políticos aumentam 
seus salários de maneira vergonhosa, a coisa pública gasta nem se sabe direito onde, enquanto preparamos 
gerações de ignorantes, criados sem limites, nada lhes é exigido, devem aprender brincando. Não lhes 
impuseram a mais elementar disciplina, como se não soubéssemos que escola, família, a vida sobretudo, se 
constroem em parte de erro e acerto, e esforço. Mas, se não podemos reprovar os alunos, se não temos 
mesas e cadeiras confortáveis e teto sólido sobre nossa cabeça nas salas de aula, como exigir aplicação, 
esforço, disciplina e limites, para o natural crescimento de cada um? 

Cansei de falas grandiloquentes sobre educação, enquanto não se faz quase nada. Falar já gastou, já 
cansou, já desiludiu, já perdeu a graça. Precisamos de atos e fatos, orçamentos em que educação e saúde 
(para poder ir a escola, prestar atenção, estudar, render e crescer) tenham um peso considerável: fora isso, 
não haverá solução. A educação brasileira continuará, como agora, escandalosamente reprovada. 
 

 

 

 



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

Professor Regina Bizarro Semana: 10 a 14 de maio 

Tema da aula Moda e Identidade Equivalente:4 aulas 

 
Habilidades: Conhecer moda como uma expressão da identidade das pessoas.  

Atividade a ser realizada: Leitura e Atividades Caderno do Aluno págs. 136 à 146. 

Instrumento para verificação da aprendizagem: Reflexões sobre o  papel da Moda na Identidade das pessoas.  

Data de entrega: Para os alunos que estão em casa, na próxima segunda-feira (14/05) por e-mail: 
reginaeliza@prof.educacao.sp.gov.br 
 

Exercício Baseado na pág 121 do Caderno Aprender Sempre 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bom Trabalho! 

mailto:reginaeliza@prof.educacao.sp.gov.br

