
                                         E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

2º BIMESTRE 

ROTEIRO DAS DISCIPLINAS DIVERSIFICADAS 

Disciplina Projeto de Vida Série: 3° Ensino Médio 

Professora Damiane Petrucci de Rezende Siles Semana:  24 a 28 de maio 

Tema da aula Como ver o mundo com outros olhos! 

Parte II 

Equivalente: 2 aulas 

Nesta aula iremos trabalhar as Competências socioemocionais em foco e híbridas:  
 
Foco: Capacidade de focar — isto é, de selecionar uma tarefa ou atividade e direcionar toda nossa atenção apenas à 
tarefa/atividade “selecionada”. 
Organização: Capacidade de organizar o tempo, as coisas e as atividades, bem como planejar esses elementos para o 
futuro. 
Autoconfiança: Capacidade de cultivar a força interior, isto é, a habilidade de se satisfazer consigo mesmo e sua 
vida, ter pensamentos positivos e manter expectativas otimistas. 
Iniciativa social: Capacidade de abordar e se conectar com outras pessoas, sejam amigos ou pessoas desconhecidas, 
e facilidade na comunicação. 
Assertividade: Capacidade de expressar, e defender, suas opiniões, necessidades 
Empatia: Capacidade de usar nossa compreensão da realidade para entender as necessidades e sentimentos dos 
outros, agir com bondade e compaixão, além do investir em nossos relacionamentos prestando apoio, assistência e 
sendo solidário. 

Contexto: 
Faz parte da natureza humana saber o que nos aguarda futuramente. As 
transformações acontecem a todo o momento e, por isso, tentamos prever 
os próximos acontecimentos de nossas vidas.  
Como você enxerga o seu futuro? Quais serão suas conquistas, as novas 
amizades, as novas experiências ... Enfim, você está preparado para as 
mudanças? 
 

Atividade: Você irá montar um painel representando o seu momento atual 
em um lado e a expectativa de futuro, no outro lado. 
 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  
1. Encaminhe as respostas da atividade pelo e-mail dami.petrucci@gmail.com  
2. O aluno em estudo remoto, sem acesso, poderá entregar a atividade na escola 

 
 

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

Professor: Eliana Vilalva Semana: 31/05 a 04/06 
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: 

Sobre o que vou elaborar meu TCC?  
https://www.youtube.com/watch?v=FFVex0U4z6M 
Passo a passo para formular uma pergunta de um problema. 
https://www.youtube.com/watch?v=w8VaKCTkVdc 

mailto:dami.petrucci@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=FFVex0U4z6M
https://www.youtube.com/watch?v=w8VaKCTkVdc


Conteúdo:  Em nossa última aula conversamos bastante sobre o que é a pesquisa científica a partir de 
temáticas aleatórias. Na aula dessa semana vamos aprofundar nosso olhar sobre “a pergunta” que 
norteará sua pesquisa científica. Para tento assistiremos a dois vídeos curtos 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. 

Atividade 
contextualiza
da: 

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. 

Forma de 
entrega: 

A atividade será realizada através de Formulário Google. Nele haverá mais explicações. Segue o link 
para responder: 
https://forms.gle/osAQKihLUfvAivHw7 
 

Data de 
entrega: 

07/05 

 

Disciplina: TECNOLOGIA Série: 3 A/B/C 

Professor: REGINA BIZARRO Semana: 31/05 à 04/06 

Tema da aula: AUTOEXPRESSÃO Equivalente: 2 aulas 

Habilidades:  • Criar um dispositivo que expresse sua voz no mundo. 

Material de apoio: Caderno Aprender Sempre págs. 132 à 134 

Conteúdo:   De que forma um dispositivo pode expressar sua voz a partir de temas de seu 
interesse? 

Atividade contextualizada: Criar um gadget que expresse sua voz que marca você quer deixar no mundo. 
Gadget é um dispositivo que você cria para divulgar alguma informação que 
ache necessária ou que gostaria que outras pessoas soubessem. Uma forma 
levar a público fatos que você acredita que sejam importantes para sua 
comunidade. 
Repare nas diferentes formas que o jornalismo tem de contar histórias! Por 
exemplo, existem publicações impressas, como revistas e jornais. Que 
histórias eles trazem e como elas estão representadas neles? E quanto aos 
programas jornalísticos no rádio e na televisão? Você já viu ou escutou 
algum? Repare como as histórias são contadas nesses meios, que recursos 
são utilizados, como as informações são passadas para as pessoas! E quanto 
ao celular e à internet? Você também já viu como as pessoas compartilham 
informações nesses meios? Como você costuma se informar a respeito do que 
acontece no mundo? Por que você usa mais um meio de conseguir essas 
informações do que outros? O que chama sua atenção nos meios que você 
costuma usar? 
A intenção dessa atividade é que você crie ou utilize um dispositivo já 
existente, para divulgar as informações da atividade da semana anterior. 

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

Data de entrega: 07/06/2021 

 

 

Bom Trabalho! 
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