
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        2º bimestre - 2021 

   ROTEIRO DAS DISCIPLINAS DIVERSIFICADAS 

Disciplina Projeto de Vida Série: 3 º Ensino Médio 

Professor Damiane Petrucci de Rezende Siles Semana: 07 a 11 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 

 

Conteúdo: 

Avaliando o processo de formação 

 

Atividade Contextualizada: 

Embora não seja o único, a universidade é um dos lugares para continuar os estudos após o fim do Ensino Médio. O 
ambiente universitário não apenas permite o aprendizado de uma profissão, mas facilita o acesso a novos e variados 
conhecimentos, a construção de relações duradouras e a abertura de caminhos no mundo do trabalho. E se vocês 
desejam frequentar uma universidade no futuro próximo, por que não estabelecer contato desde já? 

Atividades– Adaptação de atividade propostas no Caderno São Paulo faz Escola - vol.1, pág.292 

Durante essa semana faça uma pesquisa sobre o curso universitário que você tem interesse em fazer e as 
universidades que disponibilizam essa formação. Aproveite para se apropriar de mais informações sobre sua futura 
formação.  

Com base na sua pesquisa, preencha a tabela abaixo: 

 

Curso(s) Universidade(s) Campo de atuação 

   

Instrumento para verificação da aprendizagem:  
1. Encaminhe as respostas das questões propostas, preferencialmente até o dia 14 de junho, pelo e-mail 

dami.petrucci@gmail.com 

2. O aluno em estudo remoto, sem acesso, poderá entregar a atividade na escola até o dia 14 de junho. 
 
 

BOM TRABALHO 
 

 

 

mailto:dami.petrucci@gmail.com


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

Professor: Eliana Vilalva Semana: 07 a 11/06 ROTEIRO 10  
Tema da aula: Temas, problematizações e grupos de 

trabalho. 
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: 

Chegou a hora do TCC. E agora? 
https://www.youtube.com/watch?v=Q3G4_md5tSs 
Passo a passo para formular uma pergunta de um problema. 
https://www.youtube.com/watch?v=w8VaKCTkVdc 

Conteúdo:  PROBLEMATIZAÇÃO TEMÁTICA 

Atividade 
contextualizada: 

Em nossas últimas aulas conversamos bastante sobre a problematização de um tema 
para o TCC. Na aula dessa semana vamos aprofundar nosso olhar sobre as temáticas e 
vamos fazer perguntas que nortearão sua pesquisa científica. Assistiremos um vídeo 
sensibilizador e vamos rever um dos vídeos que já vimos na aula anterior e iniciaremos 
a conversa sobre como proceder para problematizar esses temas. A aula será dialogada 
e talvez surjam até alguns possíveis grupos de trabalho com indivíduos interessados em 
assuntos comuns. 
 
Continuaremos com o formulário usado na semana anterior. Você deverá fazer leituras 
sobre os temas de seu interesse. Depois de ler bastante, você deverá fazer um relatório 
de suas leituras e criar algumas perguntas possíveis sobre os temas lidos.  
1º MOMENTO: Sua primeira missão é ler sobre os temas que te interessam para fazer 
seu TCC. Nessa fase você pode pensar em até 3 temas e vai pesquisar sobre esses temas. 
Leia e liste o que leu. Sim, vc tem que me relatar sobre o que leu.  Isso significa que você 
tem a oportunidade de pesquisar sobre 3 assuntos de seu interesse e listar as leituras 
dos três temas. Mas obrigação mesmo de me entregar a lista de leitura é de apenas UM 
TEMA. Pelo menos 5 materiais de leitura. MODO DE FAZER: Cite o TEMA. FONTE 1: 
página pesquisada. Objetivo do texto em uma frase (também conhecido como tópico 
frasal) NÃO É PRA VC COLOCAR O TÍTULO DA MATÉRIA. FONTE 2: página pesquisada. 
Objetivo do texto em uma frase... E assim consecutivamente, até a 5ª fonte. Ou mais, 
vai do teu interesse. 
2º MOMENTO: Após essa leitura toda, vc já começou a pensar em problemas e 
perguntas que podem ser formuladas sobre os seus temas. LEMBRE-SE DO VÍDEO:  BOAS 
PERGUNTAS ENVOLVEM DUAS VARIÁVEIS. Em outras palavras, o que uma coisa 
influencia em uma segunda coisa. Da mesma forma que no primeiro momento, você 
pode problematizar todos os temas pesquisados, porém apenas UM TEMA é obrigatório. 
Boa reflexão e questionamentos. AH!, vc pode fazer quantas perguntas quiser ;) 
 

Forma de 
entrega: 

A atividade será realizada através de Formulário Google. Segue o link para responder: 
https://forms.gle/osAQKihLUfvAivHw7 
Você também pode responder às questões e me mandar pelo e-mail 

elianarocnroll@yahoo.com 

Data de 
entrega: 

14/06 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q3G4_md5tSs
https://www.youtube.com/watch?v=w8VaKCTkVdc
https://forms.gle/osAQKihLUfvAivHw7


 

 

Disciplina: TECNOLOGIA Série: 3 A/B/C 

Professor: REGINA BIZARRO Semana: 07 à 11/06 

Tema da aula: Programação Equivalente: 2 aulas 

Habilidades:  Compreender de que forma um jogo pode contribuir para a compreensão da programação. 

Material de 
apoio: 

Caderno Aprender Sempre págs. 135 a 137. 

Conteúdo:  De que forma um jogo pode contribuir para a compreensão da programação? 

Atividade 
contextualizada: 

Acessar a Hora do Código e participar das fases de programação. 
 
A Hora do Código é uma linguagem de programação visual que permite criar jogos, animações e 
histórias interativas por meio de blocos de programação. 
Sua dinâmica de funcionamento é intuitiva, pois trabalha com blocos para montar. Nesta 
atividade, vamos trabalhar a linguagem de programação por meio da resolução da trilha: STAR 
WARS. 
Acesse o link e assista ao vídeo “Star Wars with Blockly - Hour of Code: Introduction”: 
 
https://studio.code.org/s/starwarsblocks/stage/1/puzzle/1?utm_source=programae&utm_cam-
paign=HoraDoCodigo&utm_term=StarWarsBlocos    Acesso em: 29 nov. 2020. 
 
Para realizar a trilha, não é necessário realizar o login. É possível alterar o idioma. 
Esta atividade pode ser realizada no computador, celular, ou simplesmente realizando a 
programação desplugada em cada item seguindo as instruções no Caderno Aprender Sempre. 

Forma de 
entrega: 

Foto, dos exercícios resolvidos, enviada por e-mail para: reginaeliza@prof.educacao.sp.gov.br  

Data de entrega: 14/06/2021 

 

 

https://studio.code.org/s/starwarsblocks/stage/1/puzzle/1?utm_source=programae&utm_cam-paign=HoraDoCodigo&utm_term=StarWarsBlocos
https://studio.code.org/s/starwarsblocks/stage/1/puzzle/1?utm_source=programae&utm_cam-paign=HoraDoCodigo&utm_term=StarWarsBlocos
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