
                                                                     

  

 

 
ROTEIRO DE AULAS ON-LINE – 19ª SEMANA 

ENSINO FUNDAMENTAL II – TECNOLOGIA EDUCACIONAL (9º ANO A) 
 

AULA DA SEMANA: 02/09 
 
Professora 
Mariana F. B. Sampaio 
 
Componente curricular 
Tecnologia Educacional 
 
Conteúdo 
Feedback a respeito das montagens anteriormente trabalhadas; 
Atividade lúdica para memorização das peças Lego. 
 
Habilidades 
De acordo com as diretrizes dispostas na Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2017), 
pretende-se: 
 
- Compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos do 
conhecimento humano, sentindo segurança quanto à própria capacidade de construir e aplicar 
conhecimentos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de soluções. 
 
- Enfrentar situações-problema em múltiplos contextos, incluindo-se situações imaginadas, 
não diretamente relacionadas com o aspecto prático-utilitário, expressar suas respostas e 
sintetizar conclusões, utilizando diferentes registros e linguagens. 
 
- Reconhecer que o raciocínio lógico contribui para solucionar problemas científicos e 
tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do 
trabalho. 
 
- Utilizar processos e ferramentas tecnológicas digitais disponíveis, para modelar e resolver 
problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de conhecimento, validando estratégias e 
resultados. 
 
Videoaula 
Será disponibilizada a gravação do encontro on-line via Zoom. 
 
Atividades 
Conversa sobre montagens e programações das semanas anteriores. 
Jogos para fixação dos conceitos LEGO® Mindstorms® Education EV3. 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     

  

 
 
Encontro on-line via Zoom 

Quarta-feira 

(02/09) 
11h30 às 12h00 

Dados para que possam 

participar do encontro on-line: 

estão disponíveis no Mural da 

turma no Classroom. 

 
Orientações 

Quarta-feira (02/09) 
 
No encontro on-line, a docente pedirá que os alunos façam pertinentes observações quanto 
às montagens e às programações que foram trabalhadas nas últimas semanas, permitindo 
que os estudantes exponham suas opiniões em relação ao que foi trabalhado nas aulas 
anteriores. Além disso, será proposto pela docente um jogo que tem como objetivo a fixação 
sobre o material LEGO® Mindstorms® Education EV3. 

 
Em caso de dúvidas, por favor, entre em contato com a professora pelo Fórum, no 
aplicativo, ou no Mural da turma no Google Classroom. 
 

Bons estudos! 
 


