
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        2º bimestre - 2021 
 

ROTEIRO DAS DISCIPLINAS DIVERSIFICADAS 
 

Observação: Devido ao feriado do dia 03/06, iremos trabalhar o mesmo roteiro de P.V. da 

semana de 31 /05 a 04/06/2021.   

Disciplina: PROJETO DE VIDA Série: 2ºs A, B, C e D 

Professor: Maria Luzia Semana: Semana: 7  a 11/06 

Tema da aula: Tirando projetos do papel  Equivalente: 2 aulas 

Habilidades:  Competências socioemocionais em foco: Foco, Determinação, Persistência, Autoconfiança  

Material de 
apoio: 

SP faz Escola páginas 288 e 289 - https://www.sabernarede.com.br/15-caracteristicas-de-
pessoas-de-sucesso/  

Conteúdo:  Projeto de vida e desenvolvimento pessoal 

Atividade 
contextualizada: 

Estudante, para você aprender e ter sucesso é preciso se organizar, ter foco e ser 
determinado. Você já pode ir treinando traçando metas para realizar seu projeto de vida, 
focando nos estudos e realizando suas atividades de aprendizagens. Que tal aprender a ser 
determinado?   
 Pesquise as principais características de uma pessoa de sucesso, e analise quais delas você 
se enquadra e quais você quer aprender a desenvolver. Anote e socialize na nossa aula no 
Meet. Leia a situação de aprendizagem 3: Tirando projetos do papel e responda as questões 
da atividade 4 página 289 do caderno SP faz Escola.   

Forma de entrega: Fazer a atividade no caderno tirar foto e enviar por e-mail preferencialmente 
atelieluziart@gmail.com ou WhatsApp 

Data de entrega: 18/06/2021 

 

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

Professor: Flávia Cristina Nerone Semana: 07 a 11 de junho 

Tema da aula: Fronteiras Brasileiras Equivalente: 3 aulas 

Habilidades:  Ler, escutar e produzir textos orais,escritos e multissemióticos que 
circulam em diferentes mídias. 

Material de apoio: Vídeo como fazer um esquema de um texto. 
https://www.youtube.com/watch?v=clELNZ3Y0IM 
Texto abaixo com a definição de como fazer um esquema de um texto e exemplos de 
representação gráfica. 

Conteúdo:  Produção de Esquema 

Atividade 
contextualizada: 

Nesta atividade vamos retomar o como fazer esquema a partir da leitura de um texto.  
Vamos praticar com temas que vocês estão estudando na BNCC este ano.  
Leia nas páginas 107 e 108 do caderno do aluno volume 1 – Na disciplina de Geografia o 
texto- Tema2 – A FORMAÇÃO DAS FRONTEIRAS BRASILEIRAS. 
Após a leitura faça um esquema do texto em seu caderno.  

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

Data de entrega: 14/06/2021 

Bom Trabalho! 
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Exemplo de um Esquema 

Qual é o objetivo de um esquema?  

Um esquema tem como objetivo mostra um texto em 

linhas gerais, ou seja, permite uma visão global de um 

texto, desde que seja respeitada a hierarquia das ideias 

emanadas do texto. Como fazer um esquema:  

1) definir palavras principais do texto;  

2) definir ideias secundárias;  

3) escolher uma frase curta que transmita cada uma dessas 

ideias;  

4) escolher uma representação gráfica que mostre a 

relação entre essas ideias. 

 

 

Disciplina: Tecnologia e Inovação Série: 2° A, B e C 

Professor: Carla Semana: 07 a 11/06 
Tema da aula: Desinformação Equivalente: 1 aula 

Habilidades:  - Avaliar, de forma ética, crítica e reflexiva, a própria atuação e a atuação de terceiros 
enquanto usuários das redes sociais, tendo em vista as diferentes ações realizadas: seguir, 
curtir, criar, postar, compartilhar e comentar, dentre outras. 

Material de apoio: Caderno aprender sempre – volume 2 

Conteúdo:  - Mídias e desinformação. 

Atividade 
contextualizada: 

ATIVIDADE 1 – ESSA INFORMAÇÃO É POSITIVA? – caderno aprender sempre – volume 2, 
página 124, 125 e 126. 
 
Desinformação nos leva a pensar em apenas não ter uma informação, mas na verdade trata-
se de um conceito que vai muito mais além, é algo que foi distorcido, sob uma visão 
preconceituosa. Mas o que está no cerne de tudo isso, realmente são conceitos que foram 
construídos por pensamentos já viciados de intolerância e discriminação. 
 
Realize as atividades da situação de aprendizagem 1 - 2.1; 2.2 e 2.3. 
 

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

Data de entrega: Até 14 de junho 

 

BOM TRABALHO! 

 

 


