
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        2º bimestre - 2021 

ROTEIRO DAS DISCIPLINAS DIVERSIFICADAS 

 

Disciplina: PROJETO DE VIDA Série: 2ªsérie A 

Professor: Flávia Cristina Nerone Semana: 9 a 13 de agosto 

Tema da aula: Degrau a degrau- passo a passo Equivalente: 2 aulas 

Habilidades:  Competências: Persistência, determinação e organização. 

Material de 

apoio: 

SP faz Escola página 294/295 

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=13159&id=50 

Aula do CMSP- Projeto de Vida de 04/08/2021 

Conteúdo:  Plano de ação, planejamento e organização 

Atividade 

contextualizada: 

Nesta aula faremos uma roda de conversa sobre “O projeto de Vida”  

Dando uma introdução A Situação de Aprendizagem 1 – De volta ao Plano. 

Iremos refletir sobre sonhos, objetivos e Metas para o futuro. 

Discutindo se houve mudanças? Se as metas que propormos para este momento continuam 

as mesmas. 

Forma de entrega: Após a roda de conversa faz as atividades em seu caderno. 

 

 
 
 

   Disciplina: Orientação de Estudos Série: 2ª A 

Professor: Adolfo Fontán Semana: 09 a 13 de agosto 

Tema da aula: Tipos de colonização da América Equivalente: 3 aulas 

Habilidades:  Grifar as partes essenciais do texto, tendo em vista os objetivos de leitura, como forma de 
possibilitar uma maior compreensão do texto, sistematização de conteúdos e informações. 

Material de apoio: Roteiros anteriores já trabalhados. (veja suas anotações). 
https://www.youtube.com/watch?v=D3qLtRu9EtE&t=257s - ESQUEMA - Como fazer? 
 

Conteúdo:  Produção de Esquema 

Atividade 
contextualizada: 

 A proposta da atividade deste roteiro é fazer uma retomada de como  esquematizar um 
texto é e apresentá-lo visualmente, isto é, por meio de elementos gráficos, ideias e conceitos 
que sintetizam os pontos principais de um texto. 
Vamos fazer mais um exercício usando a proposta do texto a seguir “Tipos de colonização 
da América”, mas antes de realizar o esquema, leia o texto com atenção grife as palavras-
chaves e só então faça o esquema.  
O tema faz parte do conteúdo estudado no 2º bimestre, na disciplina História. 
Esta atividade será realizada na aula do dia 11 e 12/08 e enviar posteriormente para o 
www.dolfisfontan@gmail.com 
   

Para não ficar dúvida abaixo mais uma definição de como esquematizar um texto. 
 

https://repositorio.educacao.sp.gov.br/#!/midia?videoPlay=13159&id=50
https://www.youtube.com/watch?v=D3qLtRu9EtE&t=257s


Esquema 
O esquema é como se fosse um esqueleto de um texto. O essencial do essencial, o básico do básico. Pode ser 
considerado um resumo mínimo, simples. Tal estrutura, além de ser fácil e prática de ser feita, ainda é rápida e não 
tomará muito tempo de vocês. 
Utilidade de um esquema 
Resumir textos grandes para que qualquer pessoa entenda um texto sem que seja necessário lê-lo completamente 
outra vez. 
Dicas 
Leia o texto mais de uma vez; 
Defina a ideia principal de cada parágrafo, em uma única frase ou palavras-chave; 
Parta sempre da ideia principal, só após para seus detalhes (se estes forem importantes). 

Texto: Tipos de colonização da América 
A América recebeu dois tipos de colonização: a de exploração e a de povoamento. 
A América foi descoberta pelos europeus, após esse acontecimento diversos países do velho continente se dirigiram 
para a nova terra. O continente americano foi colonizado principalmente por portugueses, ingleses, espanhóis, 
franceses e holandeses. Porém, o processo de colonização aconteceu de forma distinta entre os países do 
continente. 
Os países considerados latinos tiveram uma colonização de exploração, ou seja, apenas forneciam riquezas oriundas 
da natureza (madeira, pedras preciosas, entre outros) e cultivavam produtos tropicais (cana-de-açúcar, café, 
borracha, entre outros). Em resultado a essa intensa exploração, os países latinos herdaram desse período um 
grande atraso socioeconômico que reflete nos dias atuais. 
Por outro lado, os países que fazem parte da América Anglo-saxônica tiveram uma colonização de povoamento. Isso 
quer dizer que o interesse da metrópole era povoar e desenvolver o lugar. Nesse tipo de colonização a intenção não 
estava ligada à exploração de riquezas com a finalidade de enviá-las para a metrópole, e sim de abastecer os 
próprios habitantes. Em suma, as riquezas produzidas permaneciam no país. Essa característica foi de fundamental 
importância para que países como Estados Unidos e Canadá se tornassem grandes nações, sendo o primeiro a maior 
potência mundial. 
Diante das considerações apresentadas, fica claro que o fator determinante para o desenvolvimento ou 
subdesenvolvimento dos países americanos está ligado a fatos históricos. A forma de ocupação é raiz das condições 
atuais dos países do continente. 
 
FREITAS, Eduardo de. "Tipos de colonização da América "; Brasil Escola. Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/geografia/tipos-colonizacao-america.htm. 

 

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

Professor: Maria Aparecida Semana: 16 á 20 de agosto 

Tema da aula: COMANDOS E PROGRAMAÇÃO 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 CURRÍCULO EM AÇÃO, Volume 2 - SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 3  
 

Conteúdo: COMANDOS E PROGRAMAÇÃO. 

 
 
 
Atividade 
contextualizada: 

A atividade proposta é passar por algumas etapas importantes do pensamento computacional, 
decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e algoritmo.  Compreender e organizar 
comandos para o computador, a fim de atender os processos para resolução de problemas.  
 
ATIVIDADE 2 : QUEM É O MAIS ALTO DA TURMA? ( 2.1, 2.2 e 2.3 )  
ATIVIDADE 3:  ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO ( 3.1, 3.2 e 3.3 ) 
 

 
Forma de entrega: 

Preferencialmente para o e-mail 
maria.laurentino@servidor.educacao.sp.gov.br 

Data de entrega: 23 de agosto de 2021 

 

mailto:maria.laurentino@servidor.educacao.sp.gov.br

