
 

E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

3º bimestre - 2021 

ROTEIRO DAS DISCIPLINAS DIVERSIFICADAS 

Disciplina: PROJETO DE VIDA Série: 2º C 

Professor: Maria Luzia Semana: 23  a 27/08 

Tema da aula: Fazer escolhas e se preparar para o futuro Equivalente: 2 aulas 

Habilidades:   Competências socioemocionais em foco: Entusiasmo e determinação  

Material de 

apoio: 

SP faz Escola páginas 297/298 -Projeto de Vida 

 

Conteúdo:  Projeto de vida- desenvolvimento pessoal. 

Atividade 

contextualizad

a: 

Para refletir: “ Quem olha para fora, sonha, quem olha para dentro, desperta.” 

Na hora de fazer escolhas e bater o martelo para uma decisão, é comum se deparar com 

diferentes opções. Essa dificuldade em eleger o caminho correto, aquele que parece mais 

proveitoso, ou ainda, aquele que apresenta menos riscos, é algo que se enfrenta o tempo todo, 

pois isso está presente no cotidiano da vida de qualquer pessoa. Por exemplo: quem nunca se 

perguntou várias vezes sobre o que fazer para ganhar mais tempo livre? Qual é a melhor forma 

de abordar alguém para tratar de um assunto delicado ou para pedir desculpas a alguém? Ou 

seja, o tempo todo existem escolhas a fazer e o que muda é a complexidade delas, pois existem 

umas que implicam mais decisões difíceis. Sobre isso, pense em alguma escolha complexa que 

você já teve que fazer ao longo do seu Projeto de Vida e pontue, no seu Diário de Práticas e 

Vivências, os principais dilemas que você vivenciou diante da decisão que tomou.  

Responda as questões da página 298 do caderno do aluno segundo semestre no seu diário de 

vivências. 

 

Forma de 

entrega: 

  Fazer a atividade no caderno enviar por e-mail preferencialmente 

atelieluziart@gmail.com ou WhatsApp 

Data de 

entrega: 

 até dia 30/08/2021 

 

 

Bom Trabalho! 

 
 
 
 

mailto:atelieluziart@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 

 
 

 
 
 
 
 

mailto:clscarla7@gmail.com

