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Disciplina Projeto de Vida Série: 2ª séries do Ensino Médio 

Professores 2º A- Flávia 

2º B - Junior 

2º C - Luzia 

Semana:  27/09 a 01 de outubro 

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

Habilidades:  Competências: Imaginaça o criativa, organizaça o e assertividade 

Material de apoio: SP faz Escola caderno do aluno 2ª série – 2º semestre- página 305 

Conteúdo:  Preparação para mostra cultural. 

Atividade 

contextualizada: 

 

Nesta aula daremos continuação ao roteiro da semana de 20 a 24 de setembro, 

faremos a etapa 4 da página 305, preparação para a mostra itinerante. 

Dê asas a imaginação criativa! Busque criar uma produção original, inovadora e que 

diga sobre você e seu Projeto de Vida, que pode ser um cartaz ou outro formato. 

Não esqueça das suas anotações do seu diário de vivências, traga também 

materiais artísticos para seu uso em sala de aula. Disponibilizarei alguns materiais 

em sala de aula para criação do cartaz para a Mostra Itinerante.    
Forma de entrega: Sem entrega de Atividade- faremos durante a aula, os alunos remotos podem 

compartilhar sua produção por e-mail para imprimirmos e expormos na mostra 

itinerante. Luziaprojetodevida@gmail.com 

  

ATENÇÃO: CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO 3º BIMESTRE 

Participação nas aulas pelo Meet ou presencial e realização das atividades dos roteiros 
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   Disciplina: Orientação de Estudos Série: 2ª A, B e C 

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

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: 
 
04/10/2021 

Enviar para o e-mail: 
Márcio (2A) arvlabfisica@gmail.com   
 
Regina (2B)  reginaeliza@prof.educacao.sp.gov.br   
 
Adolfo (2C)  fontanadolfo@gmail.com  
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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: 

 

 
Dando continuidade à aula anterior, iremos dar início a construção do projeto usando a 
eletrônica por meio do uso de motores e fontes de energia.   
 

  
 
ATIVIDADE 1 – MATERIALIZAÇÃO DE UMA IDEIA- página 135 (1.1 e 1.2) 
Vamos trocar ideias e tirar as dúvidas de como colocar em prática o projeto. 
 
 

Forma de entrega: Não haverá entrega de atividade. 
 

Acompanhamento da 
aprendizagem 

Participação durante a aula.  
ATENÇÃO: Os alunos que não possui recurso tecnológico deverão elaborar o projeto no 
caderno e enviar foto para o e-mail: maria.laurentino@servidor.educacao.sp.gov.br  

 

Bom Trabalho! 
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