
 

                                    E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                              3º bimestre – 2021 

                          ROTEIRO DAS DISCIPLINAS DIVERSIFICADAS  

 

 

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

Professores: Damiane P. de Rezende Siles Semana: 04 a 08 de outubro 

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, página 323) 

Conteúdo:  Situação de Aprendizagem 4 - Conhecer para escolher 

Atividade 
contextualizada: 

1º Na aula anterior os alunos foram orientados a selecionarem profissões que 
eles têm interesse em conhecer e se profissionalizarem para serem socializados 
na próxima aula, a partir de um objeto que caracterize a profissão escolhida. 
2º Os alunos irão colocar seus objetos em uma caixa, que ficara disponível na 
sala de aula, fazendo o possível para que os demais alunos não os vejam. 
3º Os alunos irão passar álcool na mão e selecionar um objeto na caixa e na 
sequência tentar adivinhar qual é a profissão, e a quem pertence o objeto. 
4º O verdadeiro dono do objeto irá falar sobre a profissão selecionada.  

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. 
 

  

 

 

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

Professora Carla  Semana: 04 a 08/10 

Tema da aula MATERIALIZAÇÃO DE UMA IDEIA 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 iniciaremos a idealização de projetos. Seguindo as atividades 2.1, 2.2 e 
2.3, páginas 137 e 138 do caderno aprender sempre, os alunos deverão planejar as ações a serem realizadas para a 
construção de uma invenção programável com a intenção de resolver um problema. Iremos acessar os cartões de 
apoio, disponibilizados no QR Code presente na página 138 do mesmo caderno anteriormente citado, que de forma 
divertida inspiram a confecção dos projetos. 
 
Acompanhamento da aprendizagem: Participação durante a aula presencial ou pelo Meet. 

OBSERVAÇÃO: Os alunos que não possui recursos tecnológico, deverão realizar por escrito a idealização do projeto, 

seguindo as atividades indicadas acima. Em seguida, tirar uma foto do caderno e enviar o e-mail: 

clscarla7@gmail.com até 13.10 (4ª feira) 

mailto:clscarla7@gmail.com

