
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        3º bimestre - 2021 

    

ROTEIRO DAS DISCIPLINAS DIVERSIFICADAS 

Disciplina:            Projeto de vida Série: 2°B  

Professor: José Gilvan Junior Semana: 16 a 20 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:  Siga em frente! 

Dando continuidade ao processo avaliativo dos seus passos na direção do seu sonho, 

iniciado na atividade anterior, você irá refletir agora sobre os desafios enfrentados nas 

escolhas e decisões que tomou para a efetivação do seu Plano de Ação até hoje. Das 

escolhas e decisões do seu Projeto de Vida, é certo que você saiba o quanto cada uma 

delas lhe custou. Assim como deve estar na memória aquelas em que você foi mais bem 

sucedido e vitorioso ao que se propunha fazer. E, acima de tudo, você deve ter 

aprendido o real significado sobre: “As escolhas e decisões regulam o seu caminhar para 

a realização do seu sonho!” 

Atividade 

contextualizada: 

De acordo com a reflexão da aula anterior e a aula desta semana, responda as questões 

abaixo: 

A- Ao longo da sua trajetória, quais foram as escolhas e decisões que você julga mais 

acertadas do seu Projeto de Vida?   

B- Após tudo o que você passou para implementar o Plano de Ação do seu Projeto de Vida, 

houve algum momento em que você postergou, ou seja, demorou para decidir (ou quase 

deixou para trás) uma decisão difícil, ou achou que deveria ter decidido com mais 

agilidade? O que foi? Você sabe explicar as consequências disso?  

C- Das decisões do seu Projeto de Vida, existe algo que prevaleceu em todas elas? O que 

foi?  

D- Olhando para onde você se encontra no Plano de Ação do seu Projeto de Vida, existe 

alguma habilidade ou conhecimento que você precisa adquirir para seguir avançando em 

direção à realização do seu sonho? O quê? 

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: 23 de agosto – segunda feira  

 

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


   Disciplina: Orientação de Estudos Série: 2ª séries 

Professor: Márcio  Semana: 16/08 a 20/08 

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/comomontar-um-cronograma-estudos.htm > 

Conteúdo:  Agenda 

Atividade 
contextualizada: 

 Nesta aula iremos retomar o tema, “Como organizar a Agenda”, já que este novo momento de 
volta as aulas presenciais, se faz pertinente. Olhar para nossa vida e reorganizá-la, deixando 
parte do nosso dia para os estudos fará você alcansar o seu sucesso academico. Para isso, 
faremos a leitura e discussão do texto ”Como montar um cronograma de estudos”, para 
reorganizar as agendas.  
Esta atividade será realizada na aula do Meet dia 18/08 – não precisa enviar para o professor. 

Forma de 
entrega: 

Registro do roteiro no caderno e o envio de fotos preferencialmente por meio do e-mail: 
arv.labfisica@gmail.com 

 

Como montar um cronograma de estudos 

 

Você vai fazer provas de vestibulares, Enem ou concursos públicos? E agora, como organizar o seu tempo de 

estudos? É preciso abrir mão de outras atividades? Quantas horas serão necessárias para obter a aprovação 

desejada? 

Especialistas da área de educação recomendam: para começar, monte um cronograma de estudos. Seja em 

um caderno, seja no celular ou no computador, realizar um planejamento ajuda a visualizar e dividir o seu tempo e, 

com isso, a ser mais organizado e eficaz nos seus estudos. 

Segundo João Alegria, gerente do canal Futura e doutor em Educação pela PUC-RJ, a primeira reação do 

estudante, quando há uma prova, é a de que não conseguirá estudar tudo o que precisa e não sobrará tempo para 

fazer mais nada. No entanto, ao montar o plano de estudos, ele ganha calma e tranquilidade, porque percebe que, 

se tiver o compromisso necessário para mantê-lo, chegará a atingir seu objetivo. 

 

Criar um cronograma de estudos é importante porque permite dimensionar corretamente o esforço que você vai empenhar para 

alcançar o que você busca desde o primeiro até o último dia de estudos.” (João Alegria)“ 

 

Com planejamento e método de estudos, é possível criar uma rotina, o que, na opinião do coordenador 

pedagógico do colégio Mopi do Rio de Janeiro, Luiz Rafael Silva, permite que o aluno tenha uma visão real do seu 

dia, do seu tempo livre e também dos seus limites. 

Como montar o cronograma de estudos? 

Os especialistas avisam que montar um cronograma de estudos é simples e pode ser feito, inicialmente, em uma 

folha de anotações, caderno ou mesmo em um programa de planilhas. A ideia é começar colocando o que vai ser 

estudado nas próximas horas, depois nas semanas seguintes e, por fim, nos meses que virão. 

Para conseguir criar o seu planejamento, você deve determinar a quantidade de tempo para os estudos e 

para realizar as demais atividades, como higiene pessoal, manutenção da casa, transporte, alimentação, descanso, 

atividade física, entre outras. 

O diretor do Curso e Colégio Oficina do Estudante, de Campinas (SP), Marcelo Pavani, acredita que o 

cronograma de estudos deve ser organizado em função do autoconhecimento, dos pontos fortes e fracos do aluno. 

Para o profissional, é necessário pensar no horário como um jogo de blocos, pois assim fica visualmente fácil de 

trabalhar com ele. 

 
“Não há uma receita para criar um cronograma de estudos. É muito mais um trabalho socrático, de 'conhece-te a ti 

mesmo', para entender o que preciso mais, o que eu preciso menos, e saber o tempo disponível que eu tenho”, analisa Pavani. 

 

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


Nessa etapa de organização de tempo, a internet pode ser uma aliada e tanto. Você, por exemplo, pode 

jogar as informações em aplicativos para celular e ter uma representação gráfica muito limpa e objetiva para as 

tarefas que você precisa fazer a fim de atingir seu objetivo. 

Os profissionais da educação indicam sites e aplicativos, como Trello, Monday e Easy Study. Vale testar cada 

um deles e decidir qual se adapta melhor às suas demandas. 

Como dividir o tempo 

O coordenador pedagógico Luiz Rafael Silva, do colégio Mopi, do Rio de Janeiro (RJ), acredita que, para 

montar um cronograma de estudos, deve-se levar em conta quatro momentos: 

1º: 60% de carga de estudos e 40% de ócio criativo (modo de descansar com qualidade). 

2º: 70% de carga de estudos e 30% de ócio criativo. 

3º: a mesma carga do 2º momento. 

4º: reduza gradativamente, para 50%, a carga de estudos, e para 50% o ócio criativo, já a duas semanas da prova 

desejada.  

Fundamental: guarde um dia do seu final de semana para descansar e se divertir. 

Passo a passo 

Mestre em Educação e coordenadora da Unità Faculdade, de Campinas (SP), Carolina Defilippi mostra um 

passo a passo para arquitetar o seu cronograma de estudos: 

1 - Determine o tempo que tem para estudar e seja rígido consigo mesmo no respeito a esse tempo de 

estudo. 2- Estabeleça o conteúdo programático que precisa ser estudado. 3 - Separe quais as disciplinas e quais os 

pontos mais importantes dessas disciplinas. 4- Faça uma autoavaliação para saber quais os pontos fracos e os pontos 

fortes em relação ao que precisa ser estudado. Divida o tempo que tem pelas matérias a serem estudadas, levando 

em conta a importância de cada disciplina (ou o peso que ela tem na prova) e as suas dificuldades.  

E o descanso? 

Mesmo nessa etapa intensa de estudos, é necessário que o estudante separe momentos para relaxar. “O 

descanso e também o ócio criativo são fundamentais para que o estudante chegue com saúde e disposição aos dias 

de exames. Lembre-se de que, quando o corpo pede um descanso, é preciso escutar”, reforça o coordenador Luiz 

Rafael Silva. 

Cronograma de estudos 

Carolina Defilippi destaca ainda a importância do sono. “Dormir não é apenas uma necessidade de descanso 

mental e físico: durante o sono ocorrem vários processos metabólicos, que, se alterados, podem afetar o equilíbrio 

de todo o organismo em curto, médio e mesmo em longo prazo. Estudos provam que quem dorme menos do que o 

necessário tem muito menor capacidade de concentração.” 

Portanto, cumpriu as horas de estudo de que precisa? Divirta-se, veja filmes ou saia com os amigos. Essa é a 

recomendação do doutor João Alegria. 

“O segredo é manter as coisas que te fazem feliz, ter contato com as pessoas de quem gosta, porque isso vai 

te manter relaxado e vai te dar a energia que você precisa para estudar”, analisa o profissional. 

Por fim, Alegria aconselha compartilhar seu cronograma de estudos com familiares, amigos e namorada(o), 

pois isso gera conhecimento do que você está fazendo e evita problemas com horários e compromissos, já que todos 

vão saber que você precisa cumprir seu planejamento para alcançar o seu objetivo. 

 

Por Silvia Tancredi 

Jornalista 
 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bom Trabalho! 

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

