
 

E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

3º bimestre - 2021 

ROTEIRO DAS DISCIPLINAS DIVERSIFICADAS 

ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina:            Projeto de vida Série: 2°B  

Professor: José Gilvan Junior Semana: 23 a 27 de agosto   

Tema da aula: NOSSAS ESCOLHAS ESTÃO NA BALANÇA Equivalente: 2 aulas 

Habilidades:   Competência Socioemocional: Organização, respeito e determinação 

Material de apoio: O tema proposto nesta aula, você pode encontrar no Caderno do aluno SP faz 

escola, páginas 295 e 296. 

Conteúdo:  Por trás dos fatos 

Atividade 

contextualizada: 

Pense em uma pessoa do seu convívio que você admira muito e que gostaria de 

entrevistar para falar sobre as escolhas e decisões que ela já tomou na vida, e 

quais foram os ensinamentos que ela conseguiu extrair. Para isso, antes, elabore 

as questões desta entrevista. Escreva cada um dos questionamentos no seu 

caderno de Projeto de vida. Abaixo, seguem algumas sugestões para você tomar 

como referência sobre as questões que terá que elaborar: 

Pergunte ao entrevistado se ele já passou por alguma situação difícil. 

Houve alguma decisão na  vida que era a sua base e segurança. 

O que ele diria sobre a afirmação: “Todo mundo erra”?  

Das decisões que ele já tomou, tem alguma que você gostaria de ter uma segunda 

chance. 

Forma de entrega: Aos alunos em trabalho remoto, a atividade deverá ser realizada no caderno de 

Projeto de vida,  manuscrita a caneta, com letra legível, fotografada e enviada 

através do e-mail ou pvprimeirosanos@gmail.com ou poderá reescrever a 

atividade no próprio e-mail e enviar. 

Data de entrega: 30 de agosto – segunda feira  

 

 

Bom Trabalho! 

 
 
 
 

mailto:pvprimeirosanos@gmail.com
mailto:pvprimeirosanos@gmail.com


   Disciplina: Orientação de Estudos Série: 2ª C 

Professor: Márcio  Semana: 23/08 a 27/08 

Tema da aula: Revendo como organizar a Agenda Equivalente: 1 aulas 

Habilidades:  EF69LP46 - Participar de práticas de compartilhamento de  leitura/recepção de obras  
literárias/manifestações  artísticas, tecendo, quando  possível, comentários de ordem  estética e 
afetiva. 

Material de 
apoio: 

Texto: Como montar um cronograma de estudos   
https://brasilescola.uol.com.br/educacao/como-montar-um-cronograma-estudos.htm  

Conteúdo:  Agenda 

Atividade 
contextualizada: 

Nesta aula, continuaremos estudando o tema da semana anterior, “Como organizar a Agenda”, 
entretanto, colocaremos em prática aquilo que foi discutido e aprendido sobre o assunto. Desta 
forma, atualizaremos as agendas, reorganizando-as e adaptando-as para esta nova realidade de 
aulas presenciais. Para tanto, continuaremos tomando por base os exemplos disponibilizados 
pelo site Brasil Escola para a confecção das mesmas.  
 
Esta atividade será realizada na aula do Meet dia 25/08 – não precisa enviar para o professor. 

Forma de 
entrega: 

Registro do roteiro no caderno  
 

 

Modelo de cronograma de estudo 

 

 
 
 

https://brasilescola.uol.com.br/educacao/como-montar-um-cronograma-estudos.htm


 
 
 

 

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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