
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                         2º bimestre – 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Matemática Série: 3ª A, B e C 

Professor Carla  Semana: 03 a 07/05 
Tema da aula Reta Equivalente: 06 aulas  

 
Habilidades: Saber reconhecer a equação da reta, o significado de seus coeficientes, as condições que garantem o 
paralelismo e a perpendicularidade entre retas; 
 
Conteúdo: Inclinação da reta 
 
Determinamos uma reta no plano cartesiano conhecendo dois pontos distintos, mas 

também é possível ser determinada conhecendo apenas um ponto e um ângulo, pois 

uma reta s intercepta o eixo Ox em um ponto M formando um ângulo α. 

 

O ângulo α é formado pela reta s e por um ponto do eixo Ox localizado à direita do ponto 

M. A sua medida irá variar entre 0°≤ α < 180°. 

Esse ângulo é a inclinação da reta e a sua tangente é o valor do seu coeficiente angular. Sendo que só será possível 

encontrar o seu coeficiente angular quando a reta não for vertical, ou seja, o valor de α deverá ser diferente de 90°. 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplo: 

 

Inclinação da reta s igual a 60°. 

Coeficiente angular igual a m = tg 60° = √3. 

 

É possível representar a reta a partir da equação: y = mx + n, em que m é o coeficiente angular e n é o 

coeficiente linear. Para calcular o coeficiente angular da reta, existem duas possibilidades. A primeira é saber que ele 

é igual à tangente do ângulo α  

Exemplo: Qual é o valor do coeficiente angular da reta a seguir? 

 

 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/seno-cosseno-tangente-angulos.htm


 

E a segunda é conhecendo dois pontos pertencentes à reta. Seja A (x1, y1) e B (x2, y2), então o coeficiente 

angular pode ser calculado por: 

         Exemplo: Encontre o valor do coeficiente angular da reta representada no plano cartesiano a seguir. Considere 

A (-1, 2) e B (2,3). 

   

 

 

 

 

 

O coeficiente linear n é o valor da ordenada quando x = 0. Isso significa que n é o valor de y para o ponto em 

que a reta intercepta o eixo y. Graficamente, para encontrar o valor de n, basta encontrar o valor de y no ponto(0,n). 

 

 

 

 

 

Para encontrarmos a equação da reta, é necessário encontrar os valores de m e de n e escrever 

a equação substituindo-os. 

Exemplo: Encontre a equação da reta que passa pelos pontos A (2,2) e B (3,4). 

→ 1º passo: encontrar o coeficiente angular m. 

 

→ 2º passo: encontrar o valor de n. 

Para encontrar o valor de n, precisamos de um ponto (podemos escolher entre o ponto A e B) e do valor do 

coeficiente angular. Sabemos que a equação reduzida é do tipo: y = mx + n, temos também a equação fundamental 

da reta que é dada por: ax + by + c = 0. Calculamos m = 2 e, utilizando o ponto B (3,4), vamos substituir o valor de x, 

y e m. 

y = mx + n 

4 = 2·3 + n 

4 = 6 + n 

4 – 6 = n 

n = – 2 

→ 3º passo: escrever a equação substituindo o valor de n e m, que agora são conhecidos:  

y = 2x – 2 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/plano-cartesiano.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/matematica/o-que-e-equacao.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/matematica/o-que-e-equacao.htm


 

Atividade a ser realizada:  

Caderno do aluno São Paulo Faz Escola, página: 8 

Determine a equação da reta que passa pelo ponto A (2; 5) e tem inclinação m = 3. 

 

Atividade complementar 

Determine a equação da reta que passa pelo ponto 
 
a) A (-3, 7) e tem coeficiente angular m = 2 

 

b) B (1/2 , 7) e tem coeficiente angular m = - 4 
 
 
c) C (-2, 4) e tem coeficiente angular m = 5 
 

 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

- Acompanhamento das aulas do CMSP; 

- Realização da atividade solicitada. 

 

Data de entrega:  

Até 10/05 para o e-mail clscarla7@gmail.com 

Obs.: Identificar no e-mail a semana do roteiro (data) e colocar nome completo. 

 

 

Bom Trabalho! 

 

 

 

mailto:clscarla7@gmail.com


 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                         2º bimestre – 2021 

            ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Física Série: 3ª A, B, C 

Professor Márcio Semana: 03 a 07 de maio 
Tema da aula CAMPOS E FORÇAS ELETROMAGNÉTICAS Equivalente: 02 aulas  

 

Habilidade: Reconhecer que algumas interações físicas ocorrem por meio de campo gravitacional, elétrico e 

magnético; Relacionar a força elétrica entre duas cargas à distância entre elas (Lei de Coulomb). 

 

Conteúdo: Percepção dos campos e sua natureza 

 

Roteiro de estudo extraído do caderno do aluno SP Faz Escola página 44 e 45, com habilidade segundo aula do CMSP 

do dia 27/04/2021  

 

Percepção dos campos e sua natureza 

 

As interações elétricas e magnéticas muitas vezes passam despercebidas por nós. Contudo, elas são 

necessárias para entendermos muitos fenômenos que estão presentes em nosso cotidiano. 

Você já sentiu um pequeno choque na ponta dos dedos ao abrir a porta de um carro? Já teve os pelos do braço 

atraídos por uma tela de televisão recém-desligada? 

As propriedades elétricas e magnéticas da matéria desempenharam um papel importante no desenvolvimento 

da Física. Foi com o estudo da eletricidade e do magnetismo manifestados por vários materiais como os âmbares, as 

pedras “amantes” (os ímãs naturais), que a Física iniciou a prospecção do mundo microscópico. 

 

 

 

 
 

 



Questões propostas:  

 

1 – A partir do experimento, teste suas hipóteses e responda os questionamentos abaixo: 

a) O que acontece quando aproximamos o pêndulo 1 do ímã e do canudinho eletrizado? 

b) Aproxime, sem encostar, o ímã e o canudinho eletrizado do pêndulo 3, o que acontece? 

c) Aproxime o ímã do pêndulo 2: como o metal “sabe” de que lado está o ímã. Ou seja, como 

ele “percebe” para que lado ele será atraído, e quem “informa” o clipe que há um ímã se 

aproximando? 

d) O que aconteceria se fosse utilizado um ímã mais forte? 

e) Como o pêndulo pode identificar quando é aproximado um ímã ou um canudinho eletrizado? 

 

Nas estações da primavera e verão, é comum aumentar o volume de chuvas e, com isso, esse período também 

é marcado pela alta incidências de raios. 

              Você já presenciou uma tempestade? Notou alguns fenômenos interessantes da natureza como raios, trovões 

e relâmpagos? 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem: Registro no Caderno. Entrega das atividades por meio de fotos. 

 

Data de entrega: Esta atividade deverá ser entregue no dia 10 de maio no e-mail arv.labfisica@gmail.com  

 

Bom Trabalho! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:arv.labfisica@gmail.com


 

                                                E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                           2º bimestre - 2021 

                  ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Biologia Série: 3ª A, B, C 

Professor Neide Semana: 03 a 07 de maio 
Tema da aula Regras de nomenclaturas Equivalente: 03 aulas  

 

Habilidade: Escrever e reconhecer nomes científicos.  

Conteúdo: Regras de nomenclaturas. 

Carolus Linnaeus (Lineu) criou esse sistema de nomenclatura que se tornou usado mundialmente e unificou a 

comunicação entre os pesquisadores. Assim foram criados os nomes científicos que são usados para identificar 

qualquer espécie em qualquer lugar do mundo. Veja as regras para a utilização de nomes científicos: 

● composto por dois nomes: binomial e /ou binominal; 

● o gênero sempre deve ser iniciado com letra maiúscula; 

● segundo nome: epíteto específico, com inicial minúscula; 

● nome completo: espécie; 

● nome das espécies: destacados no texto (itálico). 

● Se uma certa espécie não é determinada, mas o gênero é conhecido, ele pode ser utilizado sozinho, seguido 

da abreviatura sp., que significa qualquer espécie. Exemplo: o gênero e a espécie utilizados para designar o 

homem são Homo sapiens ou Homo sp.       

As categorias (ou níveis taxonômicos) utilizadas hoje seguem os conceitos propostos pelo naturalista sueco Lineu. São 

elas: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie.  

 

Atividade a ser realizada: Aula do CMSP realizada no dia 26/04/2021 e Caderno do Aluno São Paulo Faz Escola, página 

82. 

Em uma aula de Sistemática, a professora fez uma exposição sobre as principais categorias taxonômicas (reino, filo, 

classe, ordem, família, gênero e espécie) e, para ilustrar sua aula, apresentou a seguinte relação de organismos 

representantes da rica biodiversidade da caatinga. 

Nome científico Nome popular 

 Callonychium brasiliense  Espécie de abelha 

 Amazonetta brasiliensis  Espécie de pato 

 Dasypus sexcinctus  Tatu- peba 

 Schinopsis brasiliensis  Baraúna, planta arbórea 

 Richardia brasiliensis   Planta herbácea 

 Opuntia inamoena  Cacto 

 Opuntia palmadora  Cacto 

 

 



 

1- De acordo com a tabela, aponte quais indivíduos pertencem ao mesmo gênero e quais indivíduos pertencem à 

mesma família. Quantas espécies diferentes foram citadas?  

2- Qual a importância de existir um sistema internacional de classificação? 

 

 

 

Vamos investigar? 

Até o momento você fez atividades relacionadas à classificação de seres vivos e à identificação de espécies. A proposta 

agora é investigar alguns aspectos relacionados ao conceito de espécie, a partir dos seguintes questionamentos:  

 1. Afinal, o que é uma espécie? O que delimita as diferentes espécies?   

2. Burros e mulas são denominados seres híbridos. Por quê?   

3. Há alguma correlação entre espécies híbridos? Explique  

 4. Podemos falar em espécies híbridas? Comente.  

 Utilizando o seu livro didático ou consultando sites específicos da área, pesquise sobre as questões apresentadas e 

registre as informações em seu caderno pessoal. 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem: Registro no caderno e participação das aulas no CMSP. Entrega das 

atividades por meio de fotos. Observação: Nas atividades usar somente caneta. 

 

Data de entrega: 10/05/2021. Entrega das atividades por meio de fotos, com nome número e série (para identificação) 
enviar para o e-mail: pro.neidemartins@gmail.com  

 

Bom Trabalho! 
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                                                E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                           2º bimestre - 2021 

                  ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Química Série: 3ª A, B, C 

Professor Regina Bizarro Semana: 03 a 07 de Maio 

Tema da aula “O AR ATMOSFÉRICO COMO FONTE DE MATÉRIA 
PRIMA” 

Equivalente: 02 aulas 

 
Habilidade:  

• Reconhecer que existem diversos gazes e elementos químicos que compõem a atmosfera e o ar que respiramos. 
 

Conteúdo: Elementos químicos e Ar atmosférico. 
 
Atividade a ser realizada: Caderno do Aluno – São Paulo Faz Escola pág. 61. 

Instrumento para verificação da aprendizagem: Exercícios resolvido no Caderno do Aluno ou no Caderno de 
Anotações.  

Data de entrega: Os alunos devem enviar os exercícios destacados nesse roteiro, até dia 10/05 (foto) por e-mail: 
reginaeliza@prof.educacao.sp.gov.br 
No assunto do e-mail coloquem, Nessa Ordem: Série, Disciplina, Nome Completo, Data do Roteiro 
 
 

Exercício adaptado da pág. 61 do Caderno do Aluno 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

mailto:reginaeliza@prof.educacao.sp.gov.br

