
 

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

ROTEIRO DAS DISCIPLINAS DIVERSIFICADAS 
Disciplina: PROJETO DE VIDA Série: 2ºs A, B, C e D 

Professor: Maria Luzia Semana: Semana: 14  a 18/06 

Tema da aula: Avaliação formativa de competências socioemocionais-Pre-
enchimento de Rubricas 

Equivalente: 2 aulas 

Habilidades:  Autoconfiança, organização, responsabilidade, curiosidade para aprender, iniciativa social, empatia 

Material de 
apoio: 

SP faz Escola páginas 275-282-Projeto de Vida, caderno de respostas. 
https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=13159&id=50 
https://acervocmsp.educacao.sp.gov.br/16348/151711.mp4 
https://acervocmsp.educacao.sp.gov.br/16348/151712.mp4 

Conteúdo:  Projeto de vida- desenvolvimento pessoal. 

Atividade 
contextualizada: 

Objetivo da aula é exercitar as duas competências socioemocionais escolhidas no primeiro bimes-
tre para a autoavaliação que será preenchida agora no segundo bimestre (Rubricas). 
Para refletir: “Por mais longa que seja a caminhada, o importante é dar o primeiro passo.” 
Vinicius de Moraes 

Qual a competência socioemo-
cional que você tem exerci-
tado? 
Autoconfiança; Autoconheci-
mento; Organização; Responsa-
bilidade; Curiosidade para 
aprender; Iniciativa social; Em-
patia. 

Registre qual competência você 
tem exercitado. 

Você sabe o que é um autorretrato? 
Retratar-se a si mesmo através da pintura, da fotografia, do desenho, da literatura e da escultura. 
Um ponto importante é que o autorretrato nem sempre corresponde à imagem real da pessoa, 
mas à maneira como ela se vê ou ao momento que ela está vivendo. 
Baseado nesse conceito de autorretrato e no vídeo de material de apoio faça seu autorretrato. 
Lembrando que existem muitas maneiras de nos autorretratar. 
Exemplo do 
  
 

 

 

 

 

 

Forma de en-
trega: 

Realizar a autoavaliação na sed, fazer o autorretrato tirar foto e enviar por e-mail preferencial-
mente atelieluziart@gmail.com ou WhatsApp 

Data de entrega:  até dia 25/06/2021 

 

O autorretrato (Mário Quintana) 

 

No retrato que me faço 

- traço a traço - 

às vezes me pinto nuvem, 

às vezes me pinto árvore... 

às vezes me pinto coisas 

de que nem há mais lembrança... 

ou coisas que não existem 

mas que um dia existirão... 

 

e, desta lida, em que busco 

- pouco a pouco - 

minha eterna semelhança, 

no final, que restará? 

Um desenho de criança... 

Terminado por um louco! 

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=13159&id=50
https://acervocmsp.educacao.sp.gov.br/16348/151711.mp4
https://acervocmsp.educacao.sp.gov.br/16348/151712.mp4
mailto:atelieluziart@gmail.com


2º bimestre – 2021 
 

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

Professor: Flávia Cristina Nerone Semana: 14 a 18 de junho 

Tema da aula: Relevo Equivalente: 3 aulas 

Habilidades:  Grifar as partes essenciais do texto, tendo em vista os objetivos de leitura, como forma de possi-
bilitar uma maior compreensão do texto, sistematização de conteúdos e informações. 

Material de 
apoio: 

Vídeo como fazer um esquema de um texto. https://www.youtube.com/watch?v=clELNZ3Y0IM 
Abaixo uma explicação de como fazer um esquema. 

Conteúdo:  Produção de Esquema 

Atividade 
contextualizada: 

 Relembrando o que estudamos na aula anterior, esquematizar um texto é apresentá-lo visual-
mente, isto é, por meio de elementos gráficos, ideias e conceitos que sintetizam os pontos princi-
pais de um texto. 
Vamos fazer mais um exercício usando a proposta do texto a seguir “Tipos de Relevo”, mas antes 
de realizar o esquema, leia o texto com atenção grife as palavras-chaves e só então faça o es-
quema. 
Este tema “Relevo”, faz parte do conteúdo de Geografia estudado em anos anteriores e retomar 
estas informações ajudam a contribuir no aprofundamento desta disciplina e amplia seu conheci-
mento. 

Forma de 
entrega: 

Enviar a foto do seu esquema para o e-mail: orientacaoestudosalfredo@gmail.com (contendo 
nome completo e a série) 
 

Data de  
ntrega: 

21/06/2021 

 

O esquema é a apresentação do texto, destacando os 
elementos de maior importância. O seu objetivo con-
siste em facilitar a compreensão do texto. 
 
 Para organizares um esquema, precisas de: 
▪ Definir as ideias principais; 
▪ Definir as ideias secundárias, que estão ligadas a cada 
uma delas; 
▪ Escolher uma palavra ou uma frase curta que trans-
mita as ideias a reter; 
▪ Escolher o esquema gráfico adequado que contenha 
essas palavras-chave ou essas frases curtas, de forma a 
mostrar a relação existente entre elas. 
 

 Vantagens dos esquemas: 
▪ Para fazeres um bom esquema, tens de ter compreendido bem toda a matéria; 
▪ Permitem apresentar muita matéria e relacioná-la, facilitando as revisões; 
▪ Mostram a relação lógica e hierárquica entre as várias ideias; 
▪ Dão uma imagem visual da matéria e da sua organização. 

 
TEXTO 
Tipos de Relevo 
 

A superfície terrestre é composta por diferentes tipos de relevo: montanhas, planícies, planaltos e depres-

sões. 

O relevo corresponde às variações que se apresentam sobre a camada superficial da Terra. Assim, podemos 
notar que o relevo terrestre apresenta diferentes fisionomias, isto é, áreas com diferentes características: algumas 
mais altas, outras mais baixas, algumas mais acidentadas, outras mais planas, entre outras feições. 
Para melhor analisar e compreender a forma com que essas dinâmicas se revelam, foi elaborada uma classificação 
do relevo terrestre com base em suas características principais, dividindo-o em quatro diferentes formas de relevo: 
as montanhas, os planaltos, as planícies e as depressões. 

https://www.youtube.com/watch?v=clELNZ3Y0IM
mailto:orientacaoestudosalfredo@gmail.com


Montanhas 
As montanhas são formas de relevo que se caracterizam pela elevada altitude em comparação com as de-

mais altitudes da superfície terrestre. Quando tidas em conjunto, elas formam cadeias chamadas de cordilheiras, a 
exemplo da Cordilheira dos Andes, na América do Sul, e da Cordilheira do Himalaia, na Ásia. 

Existem quatro tipos de montanhas: as vulcânicas, que se formam a partir de vulcões; as de erosão, que sur-
gem a partir da erosão do relevo ao seu redor, levando milhões de anos para serem formadas; as falhadas, origina-
das a partir de falhas na crosta, que geram uma ruptura entre dois blocos terrestres, ficando soerguidos um sobre o 
outro; e as dobradas, que se originam a partir dos dobramentos terrestres causados pelo tectonismo. De todos esses 
tipos, o último é o mais comum. 
 
Planaltos 

Os planaltos – também chamados de platôs – são definidos como áreas mais ou menos planas que apresen-
tam médias altitudes, delimitações bem nítidas, geralmente compostas por escarpas, e são cercadas por regiões 
mais baixas. Neles, predomina o processo de erosão, que fornece sedimentos para outras áreas. 

Existem três principais tipos de planaltos: os cristalinos, formados por rochas cristalinas (ígneas intrusivas e 

metamórficas) e compostos por restos de montanhas que se erodiram com o tempo; os basálticos, formados por 

rochas ígneas extrusivas (ou vulcânicas) originadas de antigas e extintas atividades vulcânicas; e os sedimentares, 

formados por rochas sedimentares que antes eram baixas e que sofreram o soerguimento pelos movimentos inter-

nos da crosta terrestre. 
 

Planícies 

São áreas planas e com baixas altitudes, normalmente muito próximas ao nível do mar. Encontram-se, em 
sua maioria, próximas a planaltos, formando alguns vales fluviais ou constituindo áreas litorâneas. Caracterizam-se 
pelo predomínio do processo de acumulação e sedimentação, uma vez que recebem a maior parte dos sedimentos 
provenientes do desgaste dos demais tipos de relevo. 
 

Depressão 

São áreas rebaixadas que apresentam as menores altitudes da superfície terrestre. Quando uma localidade é 
mais baixa que o seu entorno, falamos em depressão relativa, e quando ela se encontra abaixo do nível do mar, te-
mos a depressão absoluta. O mar morto, no Oriente Médio, é a maior depressão absoluta do mundo, ou seja, é a 
área continental que apresenta as menores altitudes, com cerca de 396 metros abaixo do nível do mar. 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/tipos-relevo.htm 

 

Disciplina: Tecnologia e Inovação Série: 2° A, B e C  
Professor: Carla Semana: 14 a 18/06  
Tema da aula: Desinformação Equivalente: 1 aula  
Habilidades:  (EM13TEC17) Atuar de forma responsável e propor soluções em relação às práticas de incitação 

ao ódio e compartilhamento de conteúdo discriminatórios e/ou preconceituosos em ambiente 
digital.  

Material de apoio: Caderno aprender sempre – volume 2  
Conteúdo:  - Mídias e desinformação.  

Atividade  
contextualizada: 

Agora é a hora de colocar em prática o que falamos até o momento. Considerando tudo que foi 
discutido em aula durante toda a situação de aprendizagem 1, vamos desenvolver a ATIVIDADE 3 
– CAMPANHA: CONTRANARRATIVAS, páginas 126 e 127, desenvolva a atividade percorrendo as 
etapas de (a. até f.) 

 
Veja o conceito de CONTRANARRATIVAS na página 125.  

 
Coloque em foco seu ponto de vista, desencorajando posturas preconceituosas e fortalecendo a 
compreensão dessa realidade.  

Forma de entrega: Preferencialmente para o e-mail clscarla7@gmail.com  

Data de entrega: Até 21 de junho  
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