
                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                   2º bimestre - 2021 

                     ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina Matemática Série: 1ª A, B, C, D 

Professor Cida Sol – 1ª A e B 
Maria Aparecida – 1ª C e D 

Semana: 07 a 11 de junho 

Tema da aula SA 2: Reconhecimento da Função Polinomial de 1º Grau Equivalente: 05 aulas 

Habilidades: (EM13MAT510) Investigar conjuntos de dados relativos ao comportamento de variáveis numéricas, usando 
ou não tecnologias da informação, e, quando apropriado, levar em conta a variação e utilizar uma reta para descrever a 
relação observada. 
 
Material de apoio: Caderno CURRÍCULO EM AÇÃO, Volume 2. 
 
Conteúdo: Funções polinomiais do 1º grau (função afim); Gráficos de funções; Taxa de variação de uma função 
(crescimento e decrescimento). 
 
Atividade contextualizada: Vamos formular hipóteses a partir da investigação e conduzir a validação dessas hipóteses, a 
fim de ampliar e consolidar a compreensão do conceito de função polinomial do 1º grau como sendo a variação constante 
da relação entre duas grandezas. Na atividade 1, vamos identificar conjunto de dados que podem ser modelados por uma 
função polinomial de 1º grau e representados por uma reta no plano cartesiano. Na atividade 3 vamos explorar a análise 
de gráficos da função polinomial de 1º grau na qual é possível perceber a relação entre o comportamento da função do 
1º grau e as taxas de variação média entre as duas grandezas, associando-a ao coeficiente angular da reta que representa 
graficamente a função. 
ATIVIDADE 1 – INFORMAÇÕES DE TODOS OS TIPOS DE TABELAS PODEM GERAR GRÁFICOS? (1.1; 1.2), páginas 125 e 126, 
do Caderno CURRÍCULO EM AÇÃO, Volume 2. 
ATIVIDADE 3 – DESCOBRINDO PADRÕES – MÃO NA MASSA. (3.1; 3.2), páginas 128 e 129, do Caderno CURRÍCULO EM 
AÇÃO, Volume 2. 
 
 
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 por meio de fotos, com Nome, Número, Série (para identificação) para o e-mail: 

1ª Séries A, B para asol@professor.educacao.sp.gov.br 

1ª Séries C, D para maria.laurentino@servidor.educacao.sp.gov.br 
 
Data de entrega: 14/06/2021  

 
 

Ação do MMR. 
ATIVIDADE EXTRA: Em breve, faremos uma semana de Experimentos Matemáticos. A ideia é que você comece a 
pesquisar, dentro do conteúdo já desenvolvido até o momento, um experimento prático para fazer, filmar e entregar 
através de um pequeno vídeo com essa prática. Estou colocando alguns links de vídeos do Youtube, como dicas: 
https://www.youtube.com/watch?v=NDXCiD9LD3s 
https://www.youtube.com/watch?v=6KLuhmhhhD8 
Fique à vontade para pesquisar e já vai se preparando, testando, filmando o experimento escolhido. 
 

Bom Trabalho! 
 

mailto:asol@professor.educacao.sp.gov.br
mailto:maria.laurentino@servidor.educacao.sp.gov.br
https://www.youtube.com/watch?v=NDXCiD9LD3s
https://www.youtube.com/watch?v=6KLuhmhhhD8


 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        2º bimestre - 2021 

                        ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Física Série: 1ª C 

Professor: Carla Semana: 07 a 11/06 
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: 

Com a conversa tão produtiva que aconteceu na última aula, contemplando uma ação do 
MMR com a interpretação de texto, continuaremos falando da história da eletricidade com 
foco nos geradores e receptores assim como na produção de energia elétrica. 
 
Aprimorando sua habilidade leitora e escritora. Descreva com suas palavras, seu ponto de 
vista e expectativas em relação a evolução da eletricidade. (mínimo 20 linhas). 

Forma de entrega: Preferencialmente para o e-mail  

Para 1ªC - clscarla7@gmail.com 

Data de entrega: 14 de junho 

 
 

Bom Trabalho! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:clscarla7@gmail.com


                             E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                2º bimestre - 2021 

                  ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Física Aplicada Série: 1ª  A/B/C/D 

Professor: Márcio Semana: 07/06 a 11/06 

Tema da aula: A eletricidade  Equivalente: 1 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: Vídeo, “A Eletricidade”, disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=Qxf4RrBiH7I 

Conteúdo: Energia Elétrica, Eletricidade. 

Atividade contextualizada: Na aula de física, vocês estão aprendendo sobre a eletricidade, e estão vendo o 
quanto ela é importante em nossos dias. Desta forma, este roteiro tem o objetivo 
de ampliar os seus olhares para a física que está por trás desta, que sem a qual, nós 
dificilmente viveríamos nos dias atuais. 

Instrumento para 
verificação da 
aprendizagem: 

A partir do vídeo, “A Eletricidade”, disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=Qxf4RrBiH7I, terão que responder as 
questões abaixo. Na próxima aula do Meet, do dia 07/06, discorreremos deste 
assunto. 

Forma de entrega: Registro do roteiro no caderno e o envio de fotos preferencialmente por meio do e-
mail: arv.labfisica@gmail.com 

Data de entrega: 14 de Junho de 2021 

 

Questões propostas: 

Com base no vídeo “A Eletricidade”, responda as seguintes questões:  

a) o que é corrente elétrica? 

b) o que é um material isolante? 

c) O que é o choque elétrico? 

d) o que acontece quando a corrente elétrica percorre o corpo humano? 

Bom Trabalho! 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qxf4RrBiH7I
https://www.youtube.com/watch?v=Qxf4RrBiH7I
mailto:arv.labfisica@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: 07 a 11 de junho. 

Tema da aula: SA 2 – Energia Elétrica – Relações com o mundo atual 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 tem como objetivo levar o aluno a entender o que é biomassa, e como está 

relacionado à produção de energia, saber identificar as vantagens e desvantagens do uso da biomassa no cotidiano como 

um recurso renovável. 

Páginas 213, 214, 215. 

Página 216 questões: a, b, c, d, e. 

 

                                                  

 

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: 14 de junho. 

 
 
 
 

mailto:pro.neidemartins@gmail.com


                                  E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                      2º bimestre – 2021 

                         ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina Química Série: 1ª A, B, C e D 

Professor Mª Cristina  Semana: de 07 a 11 de junho 

Tema da aula  SA3: Combustíveis que Movem o Mundo Equivalente:  02 aulas 

Habilidade:  - 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: mundo educacao.uol.com.br https://exercicios.mundoeducacao.uol.com.br/exercicios-

quimica/exercicios-sobre-calculo-das-particulas-atomicas.htm 

Conteúdo: Cálculo das partículas atômicas 

 

Atividade contextualizada: As atividades complementarem dessa semana serão para reforçar o conteúdo da aula de 

reposição dada dia 01/06.  

1. (UFPI-PI) A representação 26Fe56 indica que o átomo do elemento químico ferro apresenta a seguinte composição 
nuclear: 
a) 26 prótons, 26 elétrons e 30 nêutrons 
b) 26 elétrons e 30 nêutrons 
c) 26 prótons, 26 elétrons e 56 nêutrons 
d) 26 prótons e 26 elétrons 
e) 26 prótons e 30 nêutrons 

 

2. Um átomo é constituído por 28 elétrons e possui número de massa igual a 50. Assinale a alternativa que apresenta seu 
número atômico e seu número de nêutrons, respectivamente. 
a) 26 e 24 
b) 28 e 50 
c) 28 e 22 
d) 19 e 40 
e) 26 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: 14/06/2021  (segunda-Feira) 

                                                                               Aula dada!!!    

                                                                               Aula estudada! 

https://exercicios.mundoeducacao.uol.com.br/exercicios-quimica/exercicios-sobre-calculo-das-particulas-atomicas.htm
https://exercicios.mundoeducacao.uol.com.br/exercicios-quimica/exercicios-sobre-calculo-das-particulas-atomicas.htm
mailto:arv.labquimica@gmail.com

