
 

E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

3º bimestre - 2021 

ROTEIRO DAS DISCIPLINAS DIVERSIFICADAS 

 

Disciplina: PROJETO DE VIDA Série: 2ªsérie A 

Professor: Flávia Cristina Nerone Semana: 23 a 27/08 

Tema da aula: Fazer escolhas Equivalente: 2 aulas 

Habilidades:  Competências: Persistência, determinação e organização. 

Material de apoio: SP faz Escola caderno do aluno 2ª série  – 2º semestre 

Conteúdo:  Fazer escolhas e se preparar para o futuro. 

Atividade 

contextualizada: 

Neste começaremos com uma roda de conversar, retomando o vídeo assistido na 

aula anterior sobre a escolha de Lígia. Enfatizando que fazer escolhas não é uma 

coisa tão fácil. 

 

Discutiremos os seguintes pontos: 

O que atrai você em determinada opção? 

O que afasta você de determinada opção? 

Como essa escolha pode reverberar em seu futuro? 

 

Atividade a ser realizada é responder no caderno as questões do São Paulo Faz 

escola caderno do aluno – 2ºSemestre – Situação de Aprendizagem 2 – ATIVIDADE 

3: Fazer escolhas e se preparar para o futuro – páginas 297 e 298. 

Forma de entrega: Enviar as atividades somente os alunos que estão online. 

A foto da atividade realizada para o e-mail: atelieluziart@gmail.com contendo o 

nome completo, série e a data do roteiro. 

Alunos no presencial fazer as atividades no caderno. 

Data de entrega: 27/08/2021 

 

Bom Trabalho! 

 
 
 
 
 
 

mailto:atelieluziart@gmail.com


 

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

Professor: Maria Aparecida Semana: 23 á 27 de agosto 

Tema da aula: PIXEL: Colorindo com os Números Equivalente: 1 aula 

 
     Habilidades: 

 
Identificar e compreender noções espaciais e desenvolver o raciocínio lógico em atividades 
concretas por meio da programação desplugada utilizando a imaginação e a criatividade. 
 

 
Material de apoio: 

 
Caderno do Aluno São Paulo faz Escola, Volume 2 – Situação de  Aprendizagem 4 
 

Conteúdo: Imagens e Pixels  
 

 
 
 
Atividade 
contextualizada: 

A atividade proposta deste roteiro é Compreender por meio da Leitura, Interpretação de 
Texto e Pesquisa como os códigos são programados na relação dos pixels e na resolução das 
imagens, verificando também que a quantidade de pixel de uma imagem é proporcional a 
sua qualidade, ou seja, quanto mais pixel uma imagem ter, mais nítida ela será. 
 

 
 
ATIVIDADE 1: PIXEL: COLORINDO COM NÚMEROS  
Atividade 1.1 
ATIVIDADE 2: PIXEL ART UMA DESCOBERTA  
Ler para conhecer... 
Atividade 2. 1 (a,  b) 
 

 
Forma de entrega: 

Preferencialmente para o e-mail 

clscarla7@gmail.com 
Data de entrega: 30 de agosto de 2021 
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