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ROTEIRO DAS DISCIPLINAS DIVERSIFICADAS 

Disciplina: Projeto de Vida Série: 1ª séries. 
Professores:  Elizângela Maria e Fabiana 

Almeida 
Semana: 27/09 até 01 de outubro. 

Tema da aula: DO SONHO À REALIDADE: A ARTE 
DO PLANEJAMENTO 

Equivalente: 2 aulas 

Habilidade:  
Competênciassocioemocionais 
em foco 

 
Organização 

Material de apoio: Caderno do aluno 1ª série - Currículo em Ação (Volume3)/ páginas 356 
Link: https://youtu.be/LOyX-vgdQGQ 

Conteúdo:  SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 2 

Atividade contextualizada: Queridos alunos, na aula da semana passada falamos sobre como é 
importante planejar e executar um plano de viagem. Hoje falaremos mais 
sobre planejamento sendo o ato ou efeito de planejar, criar um plano para 
otimizar o alcance de um determinado objetivo. Para vocês entenderem 
melhor passarei um vídeo de animação bem-humorada e simples sobre a 
importância do planejamento para o alcance de metas e conquistas. Depois 
respondam às questões na imagem (Para refletir) na página 356 do material 
de apoio. Na aula faremos uma interação com as suas respostas. 
 

Forma de entrega: 1. A participação efetiva na aula seja pelo Meet ou então presencial. Os 
alunos impedidos de participar, seja por quaisquer motivações, devem se 
dirigir à direção 
2. Os alunos em estudo remoto devem encaminhar suas respostas pelo e-
mail: (1°ano A / 1°ano B e 1°ano D) mariaanjos4@hotmail.com 
( 1°ano C) para o e-mail 1anogeografiaarv@gmail.com 

Data de entrega: 01/10/2021 

 

Boa Atividade! 
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   Disciplina: Orientação de Estudos Série: 1ª A, B, C e D 

Professor: Regina Bizarro (1 A e B) 
Maria Aparecida (1 C e D) 

Semana: 27/09 a 01/10 

Tema da aula: Dimensões e Desenvolvimento das Competências Gerais 
da BNCC 

Equivalente: 1 aulas 

Habilidades:  (EM13LGG704) Apropriar-se criticamente de processos de pesquisa e busca de informação, por 
meio de ferramentas e dos novos formatos de produção e distribuição do conhecimento na 
cultura de rede. 

Material de 
apoio: 

Dimensões e Desenvolvimento das Competências Gerais da BNCC, disponível em: 
https://movimentopelabase.org.br/wp-
content/uploads/2018/03/BNCC_Competencias_Progressao.pdf 
 

Conteúdo:  As dez Competências Gerais da BNCC 

Atividade 
contextualizada: 

Nestas próximas semanas estaremos nos apoiando em um material orientador, que detalha as 
dimensões e sub-dimensões que compõem cada uma das 10 Competências Gerais da BNCC, isto 
é, daremos um olhar mais atento às competências que propiciam os pilares de aprendizagem e 
desenvolvimento dos alunos na educação básica.  

• Dessas 10 competências estudadas e, quais competências você julga que teria mais 

dificuldade em desenvolver? Justifique 

• Na mesma linha da pergunta anterior, qual competência você julga que tem mais 
facilidade, que está mais desenvolvida em você próprio? Justifique 

Comentaremos em sala de aula a exposição das opiniões e argumentações dos alunos. 

Forma de 
entrega: 
 
03/10/2021 

Enviar para o e-mail: 
Regina (1 A e B) reginaeliza@prof.educacao.sp.gov.br   
Maria Aparecida (1 C e D) maria.laurentino@servidor.educacao.sp.gov.br   
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Disciplina Tecnologia e Inovação Série: 1° A, B, C e D 

Professora Carla  Semana: 27/09 a 01/10 

Tema da aula Eletrodinâmica Equivalente: 1 aula  

Habilidades: - Identificar os algoritmos, as linguagens e os recursos tecnológicos das redes sociais, seus efeitos, 

restrições e potencial de criação de conteúdo para usar as redes sociais de forma mais crítica e criativa. 

Conteúdo: Situação de aprendizagem 2 Introdução à elétrica e à eletrônica – atividade 1: circuito elétrico e circuito 

eletrônico, caderno currículo em ação – volume 3 

 

Atividade a ser realizada:  

Nessa situação de aprendizagem você será apresentado ao mundo da eletricidade e da eletrônica através da atividade 
1 – CIRCUITO ELÉTRICO OU CIRCUITO ELETRÔNICO? 1.1 e 1.2 páginas 338 e 339 do caderno currículo em ação – volume 
3 
 

 

 

 

 

 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

- Realização da atividade solicitada e entrega para a professora. 

 


