
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        2º bimestre - 2021 

   ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Matemática Série: 1ª C e D  

Professor: Maria Aparecida  Semana: 14 a 18/06 

Tema da aula: Aperfeiçoamento dos estudos da função 
polinomial de 1º grau 

Equivalente: 5 aulas 

Habilidades: Habilidades: (EM13MAT101) Interpretar criticamente situações econômicas, sociais e fatos 
relativos às Ciências da Natureza que envolva a variação de grandezas, pela análise dos 
gráficos das funções representadas e das taxas de variação, com ou sem apoio de tecnologias 
digitais.  

Material de apoio: Caderno CURRÍCULO EM AÇÃO, Volume 2  

Conteúdo: Funções polinomiais do 1º grau (função afim e função linear), Gráficos de funções e Taxa de 
variação de funções polinomiais do 1º grau. 
 

Atividade 
contextualizada: 

Procurando possibilitar o conhecimento das atividades proposta, iniciaremos primeiramente 
com desafios tendo como ação o Método de Melhoria de Resultados (MMR), dando uma 
continuidade após os desafios com situação-problema envolvendo principalmente situações 
cotidianas como restaurantes de comidas a quilo, gastos com operadoras de telefonia, entre 
outras, em busca por respostas razoáveis. Neste caso há necessidade de relembrar e retomar 
alguns conceitos de Grandezas Direta e Inversamente Proporcionais explorando 
especialmente as funções de 1º grau, bem como suas aplicações em diferentes contextos.  
DESAFIOS-Situações Problemas envolvendo Frações Equivalentes e frações 
MOMENTO 1 – RELEMBRANDO CONCEITOS 
ATIVIDADE 1 – GRANDEZAS DIRETA E INVERSAMENTE PROPORCIONAIS (1.1 e 1.2.) páginas 
132 e 133 
ATIVIDADE 2 – VOLTANDO A FALAR DE REPRESENTAÇÃO GRÁFICA (2.1), páginas 133 e 134 
a, b, c e d. 
 

Instrumento para 
verificação da 
aprendizagem: 

Registro no Caderno Currículo em Ação, Volume 2, ou no caderno de Matemática. 
Participação durante as aulas. Entrega das atividades. 
 

Forma de entrega: Preferencialmente para o e-mail 
maria.laurentino@servidor.educacao.sp.gov.br 
 

Data de entrega: 21 de junho 

 

 

Bom Trabalho! 

 

 

 

 

 

mailto:maria.laurentino@servidor.educacao.sp.gov.br


 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        2º bimestre - 2021 

   ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Física Série: 1ª C 

Professor: Carla Semana: 14 a 18/06 
Tema da aula: Energia elétrica: Relações com o mundo atual Equivalente: 2 aulas 

Habilidades:  (EM13CNT106) – Avaliar, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, tecnologias 
e possíveis soluções para as demandas que envolvem a geração, o transporte, a distribuição 
e o consumo de energia elétrica, considerando a disponibilidade de recursos, a eficiência 
energética, a relação custo/ benefício, as características geográficas e ambientais, a 
produção de resíduos e os impactos socioambientais e culturais. 

Material de apoio: Caderno do Aluno CURRÍCULO EM AÇÃO, Volume 2 

Conteúdo:  Energia elétrica 

Atividade 
contextualizada: 

Aprofundaremos os conhecimentos sobre eletricidade abordando os diferentes tipos de 
produtores de energia e seu consumo com foco na sustentabilidade e consumo consciente. 
 
MOMENTO 3: CUSTO DA ENERGIA ELÉTRICA, realizar as atividades:   
1 - CONSUMO ELÉTRICO a e b – página 173 e 174; 
2 – A CONTA DA ENERGIA ELÉTRICA a, b, c, d, e – página 174; 
3 – CONSUMO CONSCIENTE E ENERGIA ELÉTRICA a e b página 174 e 175. 

Forma de entrega: Preferencialmente para o e-mail  

Para  1°C - clscarla7@gmail.com 

Data de entrega: 21 de junho 

 
 

Bom Trabalho! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:clscarla7@gmail.com


                         E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                   2º bimestre - 2021 

                   ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Biologia Série: 1ª A, B, C, D. 

Professor: Neide Semana: 14 a 18 de junho. 

Tema da aula: Alternativas ecológicas para produção de 
energia (biomassa e resíduos) 

Equivalente: 02 aulas 

Habilidade: (EM13CNT106) – Avaliar, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais, tecnologias e possíveis 

soluções para as demandas que envolvem a geração, o transporte, a distribuição e o consumo de energia elétrica, 

considerando a disponibilidade de recursos, a eficiência energética, a relação custo/ benefício, as características 

geográficas e ambientais, a produção de resíduos e os impactos socioambientais e culturais. 

 

Material de apoio: Caderno do aluno CURRÍCULO EM AÇÃO, Volume 2 

 

Conteúdo: Alternativas ecológicas para produção de energia (biomassa e resíduos) 

 

Atividade contextualizada: Essa atividade visa proporcionar aos(às) estudantes que compreendam os benefícios e 

impactos das fontes de energia e da dependência desta para nossas ações diárias. 

Página 216: Fazer a atividade 1.2  

MOMENTO 2 – TODA ENERGIA DO PLANETA É PRODUZIDA DA MESMA FORMA? 

Páginas 216 e 217: Atividades 2.1 e 2.2 (a, b, c, d)  

Página 218: Atividades 2.3; 2.4; e 2.5  

 

                                                  

 

Instrumento para verificação da aprendizagem: 

-Acompanhamento das aulas do CMSP, Meet: 
-Realização da atividade solicitada. 
 

Forma de entrega: 

Preferencialmente para o e-mail: pro.neidemartins@gmail.com 

 

Data da entrega: 21 de junho. 

 

 

 

mailto:pro.neidemartins@gmail.com


                                 E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                    2º bimestre – 2021 

                   ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina Química Série: 1ªA, B, C e D 

Professor Mª Cristina  Semana: 14 a 18 de junho 

Tema da aula SA3–COMBUSTÍVEIS QUE MOVEM O MUNDO Equivalente:  02 aulas 

Habilidade:  – (EM13CNT301) - Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar 

instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais 

para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva 

científica. 

Material de Apoio: https://exercicios.mundoeducacao.uol.com.br/exercicios-quimica/exercicios-sobre-numero-

atomico-numero-massa.htm  

Conteúdo: Conservação de Massa: quantidade de matéria - relações entre massas, mol e número de partículas; Íons: 

cátions e ânions. 

Atividade contextualizada:  

As atividades complementares serão para reforçar o conteúdo da aula desta semana 

1.(FUCMT-MT) O íon de 11²³Na+ contém: 

 

a)11 prótons, 11 elétrons e 11 nêutrons. 
b)10 prótons, 11 elétrons e 12 nêutrons. 
c)23 prótons, 10 elétrons e 12 nêutrons. 
d)11 prótons, 10 elétrons e 12 nêutrons. 
e)10 prótons, 10 elétrons e 23 nêutrons. 

 

2.(Fuvest – SP) O número de elétrons do cátion X2+ de um elemento X é igual ao número de elétrons do átomo neutro 

de um gás nobre. Este átomo de gás nobre apresenta número atômico 10 e número de massa 20. O número atômico 

do elemento X é: 

a) 8               b) 10              c) 12                 d) 18                e) 20 

 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem: Entrega do roteiro; Participação na aula do Meet. 

 

Forma de entrega: Fotografar e mandar, preferencialmente, para o e-mail: arv.labquimica@gmail.com 
Com nome, série e número.   
 
Data de entrega: 21/06/2021  (segunda-Feira) 

                                                                               Aula dada!!!    

                                                                              Aula estudada!! 

 

https://exercicios.mundoeducacao.uol.com.br/exercicios-quimica/exercicios-sobre-numero-atomico-numero-massa.htm
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