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ROTEIRO DAS DISCIPLINAS DIVERSIFICADAS  

 

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

Professores:  Eliana Vilalva Semana: 27/09 a 01/10 

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. 
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Boa Atividade! 

 

 

 

 

 

 

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

Professores: Damiane P. de Rezende Siles Semana: 27/10 a 01/10 

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 (vol.3, páginas 322 e 323) 

Conteúdo:  Situação de Aprendizagem 4 - Conhecer para escolher 

Atividade 
contextualizada: 

1º A aula anterior os alunos assistiram o clip da música Ideologia, do cantor 

Cazuza e fizeram a leitura e discussão de algumas dicas, referentes às suas 

futuras escolhas, que irão possibilitar a conquista dos seus projetos durante a 

vida. Como o tempo foi inviável para a finalização da leitura de todas as dicas, 

retomarei essa atividade na próxima aula. 

2º Os alunos serão orientados quanto uma pesquisa sobre profissões que eles 

têm interesse em conhecer e se profissionalizar para serem socializados na 

próxima aula. 
 

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. 
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Disciplina Tecnologia e Inovação Série: 3° A, B e C 
Professora Carla  Semana: 27/09 a 01/10 

Tema da aula RECURSOS ELETRÔNICOS 
PROGRAMÁVEIS 

Equivalente: 1 aula  

Habilidades: Planejar e construir artefatos robóticos com materiais não estruturados. 

 

Conteúdo: Situação de aprendizagem 4 – Cidades inteligentes 
 
 

Atividade a ser realizada: Durante a aula realizaremos a atividade 1 página136 do caderno aprender sempre, iremos 
acessar o QR Code da página 137 que traz informações pertinentes sobre o arduíno, então exploraremos as 5 páginas 
disponibilizadas, discutindo o assunto em formato de roda de conversa. 

 

 

 

 

 

 

 

Acompanhamento da aprendizagem: Participação durante a aula presencial ou pelo Meet. 

OBSERVAÇÃO: Os alunos que não possui recursos tecnológico, deverá realizar a atividade indicada, fazendo 

comentários no caderno e enviar foto para o e-mail: clscarla7@gmail.com  

mailto:clscarla7@gmail.com

