
E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS - 

2º bimestre 

ROTEIRO DAS DISCIPLINAS DIVERSIFICADAS 

Disciplina Projeto de Vida Série: 3 º Ensino Médio 

Professor Damiane Petrucci de Rezende Siles Semana: 14 a 18 de junho 

Tema da aula De olho na universidade! Equivalente:  02 aulas 

Competências socioemocionais em foco e híbridas: Organização, Foco, Responsabilidade, Determinação, Iniciativa 
Social. 
 

Material de Apoio - Caderno do Aluno São Paulo faz Escola – Projeto de Vida, págs. 300 e 301 (adaptação). 
 

Conteúdo: 

Roda da Vida 

 

Atividade Contextualizada: 

Nesta atividade, trabalharemos com 
a ferramenta “Roda da Vida”, que 
tem como objetivo mapear como 
estão as principais áreas da vida em 
um determinado momento. A Roda 
é composta por um círculo dividido 
entre as seguintes áreas: qualidade 
de vida, pessoal, profissional e 
relacionamentos. Reflita sobre cada 
um dos pontos e pense que nota 
você daria para cada uma das áreas. 
Por exemplo: caso tenha alguma 
experiência profissional, na 
categoria Trabalho e Carreira, avalie 
se o que você faz lhe traz satisfação, 
se é o que você gostaria de estar 
fazendo, se você gosta do seu 
ambiente de trabalho e se sente que 
está se desenvolvendo. Quanto 
maior a nota que você der, mais 
confortável você está nessa área da 
sua vida. 

Atividades 

1. Pense em quanta atenção você tem dado a cada fatia e pinte na altura do número correspondente. Assim, cada 
categoria ganha uma nota, que indica o quanto ela tem sido prioritária no seu dia a dia. 

2. Ao terminar de pontuar cada uma, ligue os pontos. O desenho final obtido é um panorama do momento que 
você está vivendo. 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  
1. Encaminhe a foto da sua Roda da Vida (página 301), preferencialmente até o dia 21 de junho, pelo e-mail 

dami.petrucci@gmail.com 
2. O aluno em estudo remoto, sem acesso, poderá entregar a atividade em folha separada, na escola até o dia 

21 de junho 
 

ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

mailto:dami.petrucci@gmail.com


Disciplina: OE/TCC Série: 3ºs A, B e C 

Professor: Eliana Vilalva Semana: 14 a 18/06 ROTEIRO 11 

Tema da aula: Problematização nos TCCs e 
agrupamentos. 

Equivalente a 3 aulas 

Habilidades:  (EM13LP31) Selecionar informações e dados necessários para uma dada pesquisa (sem 
excedê-los) em diferentes fontes (orais, impressas, digitais etc.) e comparar autonomamente 
esses conteúdos, levando em conta seus contextos de produção, referências e índices de 
confiabilidade, e percebendo coincidências, complementaridades, contradições, erros ou 
imprecisões conceituais e de dados, de forma a compreender e posicionar-se criticamente 
sobre esses conteúdos e estabelecer recortes precisos. 

Material de apoio: Formulários Google utilizados em roteiros anteriores.  

Conteúdo:  Problematização, argumentação e formação de grupos de trabalho. 

Atividade 

contextualizada: 

A partir das atividades realizadas anteriormente, nesta semana os alunos serão chamados a 
apresentar seus temas, suas pesquisas e as problematizações decorrentes do trabalho 
realizado até aqui. 
Essa interação ocorrerá durante a aula e iniciaremos a divisão dos grupos a partir das 
propostas de pesquisa e problematizações. 
Os alunos deverão escolher seu tema de trabalho e apresentar sugestão de grupos, já 
formando os grupos de whatsapp para interação.  

Forma de entrega: O grupo de trabalho terá o nome: 
TCC – Sugestão de nome ou temática (o nome não é definitivo). 
A entrega será realizada com a formação do grupo, através de envio de convite para minha 
participação. 

Data de entrega: 21/06 

 

Disciplina: TECNOLOGIA Série: 3 A/B/C 

Professor: REGINA BIZARRO Semana: 14 à 18/06 

Tema da aula: Pixels  Equivalente: 2 aulas 

Habilidades:  Pensamento Computacional. Compreender e identificar os quatro pilares do pensamento 
computacional como: Decomposição, Reconhecimento de padrões, Abstração e Algoritmo. 

Material de apoio: Caderno Aprender Sempre págs. 138 à 141 – Atividades 1 e 2 (todos os itens). 

Conteúdo:  Os pixels são determinados a partir dos códigos?  

Atividade 
contextualizada: 

A proposta é para que os alunos tenham ideia de como as imagens são produzidas. Cada 
imagem criada para qualquer jogo ou imagem virtual é composta por um ponto chamado 
“pixel”. Assim, nesse momento, usaremos atividades “desplugadas” para perceber como as 
imagens são criadas. Lembrando que esses pontos podem ser “encontrados” através de 
coordenadas e pares ordenados (visto em Plano Cartesiano desde o 9° ano). 
Resolver as atividades sugeridas Atividades 1 e 2 (todos os itens). Cada uma dessas 
atividades tem informações de como as imagens são produzidas através de pequenos pontos 
chamados “pixels”. Observar como as imagens são produzidas por códigos de computação 
simplificados (adaptações didáticas). 

Forma de entrega: Foto, dos exercícios resolvidos, enviada por e-mail para: 
reginaeliza@prof.educacao.sp.gov.br  
Observar a seguinte ordem para o “Assunto” do e-mail: Série, Disciplina, Data do Roteiro, 
Nome do aluno. 

Data de entrega: 21/06/2021 
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