
 

                                      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: 

Estamos iniciando mais um bimestre das aulas de Projeto de Vida! 
Nesta aula, faremos uma análise dos passos que você vem seguindo para a realização do seu 
sonho.  
Para isso, você precisará tomar como referência o Plano de Ação do seu Projeto de Vida.  
1ª Reflexão: Já que o tema desta aula envolve a palavra “degraus”, dá para pular etapas na 
concretização dos nossos sonhos, dos nossos projetos?  

 
2ª Reflexão: Houve mudanças 
importantes no foco do seu Projeto de 
Vida? Quais? 

Por exemplo: Você mudou de sonho e/ou 
mudou as prioridades no alcance dos 
objetivos do seu Plano de Ação? 
É por meio do seu plano de 
desenvolvimento pessoal que você faz 
uma autoavaliação e revisa o seu 
planejamento. 
 Por que preciso revisar meu 
planejamento? 
 

Porque nenhum planejamento é permanente.  
As coisas mudam, os obstáculos e os erros aparecem e é preciso, muitas vezes, revê-lo e 
reformulá-lo. 
Agora você tem mais condições de fazer uma autoavaliação dos seus passos na direção do 
seu sonho. Você já parou para pensar nas suas prioridades? 
Essa é, portanto, uma oportunidade de você rever as suas prioridades, a organização é muito 
importante não apenas para o seu aprendizado, mas também para que você visualize e 
movimente em si aquilo que você deve fazer para atingir os seus objetivos alinhando-as aos 
seus objetivos. 

Assim, organizar as informações através de um Plano de Ação lhe possibilita grandes 
descobertas a respeito do quanto você vem avançando para a concretização do seu sonho. 

 É preciso subir degrau por degrau, sem pular as etapas e respeitando o seu próprio tempo e 
as suas limitações.  

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


Cada degrau avançado deve ser festejado, pois é uma vitória e um incentivo na sua jornada. 

“Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que veja a escada toda. Apenas dê o 
primeiro passo.” 

Frase atribuída a Martin Luther King . 

Atividade: desenhe uma escada com alguns degraus, e escreva nos degraus o que você deve 
fazer para avançar na realização dos seus sonhos/Projeto de Vida, destaque os primeiros 
passos que você já realizou em azul e coloque em vermelho os passos que você irá concretizar 
na sua caminhada para a realização do seu projeto Projeto de Vida.  

No primeiro degrau coloque seu sonho e o primeiro passo a ser dado, para realizar é preciso 
acreditar, se dedicar, se esforçar para realizar. 

Forma de entrega: Tirar foto da atividade e enviar por e-mail preferencialmente atelieluziart@gmail.com ou 
WhatsApp 

Data de entrega:  até dia 16/08/2021 

 

   Disciplina: Orientação de Estudos Série: 2ª B e C 

Professor: Márcio / Regina Semana: 09/08 a 13/08 

Tema da aula: Produção de Esquema “Método científico” Equivalente: 1 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 dar continuídade no contéudo Esquema. Retomando o 
que já praticaram: Esquematizar um texto é 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 “Método científico”, mas 
antes de realizar o esquema, leia o texto com atenção grife as palavras-chaves e só então faça o 
esquema. 
Esta atividade será realizada na aula do Meet dia 11/08 – Atividade deve ser registrada no 
caderno. 

Método científico 
Para que um pesquisador consiga explicar um fenômeno ou a composição de um material, por exemplo, ele 

deve utilizar o método científico. Imagem que ilustra as etapas básicas do método científico. 
O método científico pode ser definido como um conjunto de procedimentos por meio dos quais um cientista 

consegue propor um conjunto de explicações para fenômenos, constituição e formação de materiais etc. De forma 
geral, o método científico pode apresentar as seguintes etapas: 1º - Observação: É a etapa em que o pesquisador 
observa uma determinada matéria ou fenômeno. 2º - Elaboração do problema (fase do questionamento): Nessa etapa, 
o cientista ou pesquisador elabora perguntas sobre o fenômeno ou material analisado, tais como: 

• Por que esse fenômeno ocorre? 
• Como esse fenômeno ocorre? 
• Quais são os fatores que originaram esse fenômeno? 
• Qual é a composição do material? 
• Que substâncias formam esse material? 
• Qual é a importância desse material? 

3º - Hipóteses: É a etapa em que o pesquisador responde às perguntas feitas na etapa anterior. Essas respostas podem 
ser pautadas em seu conhecimento prévio sobre materiais ou fenômenos semelhantes. A elaboração das hipóteses 
deve ser feita com muita cautela porque é por meio delas que a fase da experimentação será realizada, ou seja, elas 
serão o ponto de partida da experimentação. 4º - Experimentação: Nessa etapa, experimentos e pesquisas 
bibliográficas são realizados com base nas hipóteses levantadas. O objetivo é encontrar a resposta para cada um dos 

mailto:atelieluziart@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=D3qLtRu9EtE&t=257s
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/fenomenos-fisicos-quimicos.htm


questionamentos que foram elaborados. Cada cientista desenvolve essa etapa de acordo com os conhecimentos que 
possui e as práticas que são necessárias para o esclarecimento de cada hipótese. 5º - Análise dos resultados: Após a 
fase da experimentação, o pesquisador analisa cada um dos resultados para verificar se eles são suficientes para 
explicar cada um dos problemas levantados e se estão de acordo com as hipóteses. Caso os resultados não sejam 
satisfatórios, novas hipóteses podem ser levantadas para que novas experimentações ocorram. Se os resultados da 
experimentação forem satisfatórios, o cientista parte para a etapa da conclusão. 6º - Conclusão: A conclusão é a etapa 
em que o cientista verifica se os experimentos e pesquisas realizados respondem aos questionamentos levantados e 
permitem que ele faça afirmações acerca dos fenômenos ou materiais analisados.  

Todas as afirmações realizadas após a utilização do método científico são chamadas de teorias. Quando 
diferentes hipóteses e experimentações são realizadas e o resultado é sempre o mesmo, passamos a ter uma lei. 

O método científico não necessariamente deve apresentar as etapas descritas anteriormente. Um cientista 
possui toda liberdade de lidar com o método científico da forma que lhe convém. 
 
Por Me. Diogo Lopes Dias 
 

https://brasilescola.uol.com.br/quimica/metodo-cientifico.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 

 
 

https://brasilescola.uol.com.br/quimica/metodo-cientifico.htm
mailto:maria.laurentino@servidor.educacao.sp.gov.br

