
 

                             E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                3º bimestre - 2021 

ROTEIRO DAS DISCIPLINAS DIVERSIFICADAS  

 

 

Disciplina: OE/TCC Série:  3ºs A, B e C 

Professores:  Eliana Vilalva Semana: 13 a 17 de setembro 

Tema da aula: Apresentação – Elementos Invisíveis Equivalente a 3 aulas 
Habilidade:  (EM13LP31) Selecionar informações e dados necessários para uma dada pesquisa (sem 

excedê-los) em diferentes fontes (orais, impressas, digitais etc.) e comparar 
autonomamente esses conteúdos, levando em conta seus contextos de produção, 
referências e índices de confiabilidade, e percebendo coincidências, 
complementaridades, contradições, erros ou imprecisões conceituais e de dados, de 
forma a compreender e posicionar-se criticamente sobre esses conteúdos e estabelecer 
recortes precisos. 
 

 

Material de apoio: Slides autorais com a temática: Elementos invisíveis da produção/ 
apresentação. Projeto de TCC. 
 

Conteúdo:  Função referencial e criação de tópicos para uma boa apresentação. 
 

Atividade 
contextualizada: 

Na aula dessa semana continuaremos com apresentação de slides autorais que 
comprovam que apenas após a realização de uma boa pesquisa produziremos 
uma excelente apresentação, porém com objetivo diferente da aula anterior. 
Teremos como foco os elementos invisíveis da apresentação, como a emoção, 
originalidade e a valorização dos quesitos    marcantes do seu trabalho, como a 
importância da discussão do tema elencado pelo grupo. Nosso olhar também se 
voltará para a questão do desenvolvimento, com a criação de tópicos que 
promovam a progressão textual. As atividades focarão na produção do texto base 
para produção do TCC, a partir do uso do projeto de TCC, disponibilizado nas 
semanas anteriores. 
 
 

Forma de entrega: O acompanhamento das entregas ocorrerá por via digital (através dos grupos 
de TCC, formados no WhatsApp), ou manuscrita (realizado em sala de aula com 
os alunos que as assistem presencialmente), dependendo da facilidade 
encontrada por cada grupo.  

Data de entrega: Acompanhamento semanal. 

 

 



 

 

 

 

Disciplina Tecnologia e Inovação Série: 3° A, B e C 

Professora Carla  Semana: 20 a 24/09 

Tema da aula COMO FAZER ESCOLHAS MELHORES?  Equivalente: 1 aula  

Habilidades: - Analisar e contribuir com a solução de problemas e/ou demandas da comunidade, cidade ou região, 

de forma colaborativa, com o uso de recursos digitais e/ou ambientes em rede, buscando e compartilhando 

respostas, resultados e conclusões na perspectiva de ampliar as possibilidades de intervenção social. 

 
Conteúdo: Futuros possíveis 
 
 

Atividade a ser realizada:  
Como foi legal a aula passada! Daremos continuidade ao nosso 
jogo, o app Àgora mais uma vez fará dos alunos os 
protagonistas, responsáveis por tomar atitudes que decidirão o 
futuro da cidade e toda sua população. 

 

 

Obs.: Não haverá entrega de atividades, o roteiro será considerado concluído a partir da participação dos 

alunos durante a aula. 

BOM TRABALHO!!! 

Disciplina: Projeto de Vida Série: 3º A, B e C 

Professores: Damiane P. de Rezende Siles Semana: 20/09 a 24/09 

Tema da aula: Plano de Ação Equivalente: 2 aulas 

Habilidade - 
Competências 
socioemocionais em 
foco 

Curiosidade para aprender, assertividade e determinação. 

Material de apoio: Caderno do aluno 3ª série - SP faz Escola, volume 3, páginas 321 e 323 

Conteúdo:  Situação de Aprendizagem 4 - Conhecer para escolher 

Atividade 
contextualizada: 

Leitura e discussão de textos com dicas referentes às futuras escolhas dos alunos 
que irão possibilitar a concretização dos seus Projetos de Vida.   

Forma de entrega: Não haverá entrega de atividades, o roteiro será considerado concluído a partir 
da participação das discussões propostas durante a aula. 

Data de entrega: Socialização das ideias durante a aula. 


