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Disciplina Projeto de Vida Série: Ensino Médio 

Professores 2º A- Flávia 
2º B - Junior 
2º C - Luzia 

Semana:  20 a 24 de setembro 

Tema da aula Mostra Itinerante – Plano de Ação Equivalente: 2 aulas 

Habilidades:  Competências: Imaginação criativa, organização e assertividade 

Material de 

apoio: 

SP faz Escola caderno do aluno 2ª série – 2º semestre 

Conteúdo:  Preparação para mostra cultural. 

Atividade 

contextualizada: 

Nesta aula faremos uma roda de conversa com orientações para a construção de uma 

mostra itinerante. 

Seguindo os passos que aparecem no caderno do aluno – Situação de Aprendizagem 5. 

Faremos as atividades 1 e 2 que estão nas páginas 304 e 305 do caderno do Aluno São 

Paulo Faz Escola – 2º Semestre. 

Para dar início a esta construção faremos algumas retomadas dos temas estudados nas 

situações de aprendizagem já estudadas neste bimestre: 

“Por trás dos fatos” 

“Fazer escolhas e se preparar para o futuro” 

Forma de 

entrega: 

Sem entrega de Atividade 

ATENÇÃO: CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO 3º BIMESTRE 

Participação nas aulas pelo Meet ou presencial e realização das atividades dos roteiros 

                                                                                                                        
 

ET 
Engajamento 
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ES 
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Satisfatório 

EP 
Engajamento 
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   Disciplina: Orientação de Estudos Série: 2ª séries 

Professor: Márcio (2A) 
Regina Bizarro (2B) 
Adolfo (2C) 

Semana: 20/09 a 24/09 

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, das quais, vocês esquematizaram, em sua opinião, qual 
seria a ordem de “importância”? Justifique 
Comentaremos em sala de aula a exposição das opiniões e argumentações dos alunos. 

Verificação da 
aprendizagem 

Participação durante a aula presencial e Meet, e registro no caderno.  
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    Disciplina: Tecnologia e Inovação Série: 2º A, B e C 

    Professor: Maria Aparecida Semana: 27 de setembro á 1 de outubro 

   Tema da aula: Invenções Solidárias Equivalente: 1 aula 

     Habilidades: Implementar projetos por meio de linguagem de programação utilizando softwares educacionais 
de linguagem de programação. 
 

Material de 
apoio: 

Caderno do Aluno - Aprender Sempre, Volume 3 – Situação de Aprendizagem 3 
 

Conteúdo: Invenções Solidárias 

 
 
        Atividade 
contextualizada: 

 

 
Nesta atividade exploraremos alguns recursos eletrônicos simples, para dar vida a artefatos 
robóticos preliminares, construindo e compartilhando projetos que sejam significativos. A 
intenção é proporcionar um primeiro contato com a eletrônica por meio do uso de motores e 
fontes de energia, para que percebam o potencial desses componentes e possam se expressar a 
partir da criação de projetos.  
 

 ATIVIDADE 1 – MATERIALIZAÇÃO DE UMA IDEIA- página 135 ( 1.1 e 1.2 ) 
Crie!  Página 136 (1.3 ) 
 
 
ATIVIDADE 2 – EXPANDINDO AS IDEIAS 
Compartilhar a criação do Projeto - página 137 ( 2.3) 

 

Forma de 
entrega: 

Preferencialmente para o e-mail: maria.laurentino@servidor.educacao.sp.gov.br 
 

Data de entrega: O4 de outubro de 2021 
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