
                                      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: 31 de maio a 04 de junho 

Tema da aula SA 1: VARIAÇÕES DE GRANDEZAS E TAXAS DE VARIAÇÃO; 
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS ENVOLVENDO FRAÇÕES  

Equivalente: 05 aulas 

 
Habilidades: (EM13MAT101) Interpretar criticamente situações econômicas, sociais e fatos relativos às Ciências da 
Natureza que envolvam a variação de grandezas, pela análise dos gráficos das funções representadas e das taxas de 
variação, com ou sem apoio de tecnologias digitais; (EF07MA08) Ler, compreender, comparar e ordenar frações 
associadas às ideias de partes de inteiros, resultado da divisão, razão e operador. 
 
 
Material de apoio: Caderno CURRÍCULO EM AÇÃO, Volume 2; Caderno APRENDER SEMPRE, Volume 2. 
 
 
Conteúdo: Variáveis independentes e dependentes; Relações de interdependência e taxa de variação; Frações. 
 
 
Atividade contextualizada: Continuaremos a retomada da noção de função, vista nas séries anteriores. Na atividade 
2 (Currículo em Ação, Volume 2, na página 120), iniciaremos o estudo das relações de interdependência entre duas 
grandezas. Nas atividades 3, 5 e 7 (Aprender Sempre, Volume 2, páginas 65 e 66), vamos resolver problemas 
envolvendo o significado de porcentagens, com base na ideia de proporcionalidade ou de frações equivalentes, em 
diferentes contextos. 
- ATIVIDADE 2 - A COMISSÃO DE VENDAS É UM VALOR CONSTANTE? (2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5), páginas 120 e 121 do 
Caderno CURRÍCULO EM AÇÃO, Volume 2. 
- ATIVIDADES 3, 5 e 7 do Caderno APRENDER SEMPRE, Volume 2, nas páginas 65 e 66. 
 
 
Instrumento para verificação da aprendizagem: Registro no Caderno Currículo em Ação, Volume 2, no Aprender 
Sempre 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: 07/06/2021  

 
 
 
 

Bom Trabalho! 
 
 
 
 

 

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


                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                   2º bimestre - 2021 

                     ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

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

Professor: Cida – 1ª A e B 
Carla – 1ª C 
Regina – 1ª D 

Semana: 31 de junho a 04 de junho 

Tema da aula: 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: ENERGIA ELÉTRICA 

Atividade contextualizada:  

MOMENTO 1 – HISTÓRIA DA ELETRICIDADE, realizar a atividade 1 – LINHA DO TEMPO da página 171, porém vamos 

adaptá-la a situação atual e onde é citado que se reúnam ou que conversem em grupo, vamos entender que se deve 

conversar à distância(online) ou até mesmo com pessoas próximas ao seu convívio, enriquecendo ainda mais seu 

ponto de vista e trazendo novos direcionamento a turma. 

MOMENTO 2: GERADORES E RECEPTORES ELÉTRICOS, realizar a atividade 1 – GERADORES E RECEPTORES DE ENERGIA 

ELÉTRICA e a atividade 2 – PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA da página 172. 

 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  
- Acompanhamento das aulas do CMSP, Meet; 
- Realização da atividade solicitada. 
 

 

Forma de entrega:  

Preferencialmente para  

Para 1ªA e B - maria.laurentino@servidor.educacao.sp.gov.br 

Para 1ªC - clscarla7@gmail.com 

Para 1ªD - reginaeliza@prof.educacao.sp.gov.br 

 

Data de entrega: 07/06 

 

 

Bom Trabalho! 

 

mailto:maria.laurentino@servidor.educacao.sp.gov.br
mailto:clscarla7@gmail.com
mailto:reginaeliza@prof.educacao.sp.gov.br


                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                   2º bimestre - 2021 

                     ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Biologia Série: 1ªA, B, C, D. 

Professor: Neide Semana: 31 de maio a 04 de junho. 

Tema da aula: O Planeta está aquecendo? Equivalente: 02 aulas 

Habilidade: (EM13CNT102) - Realizar previsões, avaliar intervenções e/ou construir protótipos de sistemas térmicos 

que visem à sustentabilidade, considerando sua composição e os efeitos das variáveis termodinâmicas sobre seu 

funcionamento, considerando também o uso de tecnologias digitais que auxiliem no cálculo de estimativas e no apoio 

à construção dos protótipos. 

 

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

 

Conteúdo: Efeito Estufa; Mudanças Climáticas: Aquecimento Global 

 

Atividade contextualizada: Iremos dar continuidade a atividade desenvolvida no roteiro anterior da semana de 24 a 

28 de maio, página 211 e na página 212 o aluno irá expor sua opinião a partir do seu conhecimento prévio.  

Realizar a Atividade Complementar: 1 a, b, c, d, e, f, g, h, i; 2, 3. 

Sugestão de texto: Dez consequências do aquecimento global para a saúde. 

Disponível em: https://www.ecycle.com.br/7228-consequencias-do-aquecimento-global-saude.html. 

                                                            ATENÇÃOOO!!!!!  

Quem ainda não entregou seu vídeo com o experimento sobre efeito estufa, corre que dá tempo. 

                                                  

 

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: 07 de junho. 

 
 
 

https://www.ecycle.com.br/7228-consequencias-do-aquecimento-global-saude.html
mailto:pro.neidemartins@gmail.com


                                       E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                                2º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES SEMANAL 

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

Professor Mª Cristina  Semana: de 31 de maio a 04 de junho 

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

Habilidade: - Analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos, as 

transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para 

realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o 

desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas. 

- 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: Brasil Escola (site) 

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

equações químicas, proporções entre reagentes e produtos); 

Atividade a ser realizada: Esse exercício possibilita o aprofundamento dos conceitos estudados durante a semana, 

atividade complementar para reforçar o conteúdo.  

1.Assinale a alternativa que indica, respectivamente, as massas moleculares corretas das seguintes substâncias: H2SO4, 

H4P2O7, Al2(SO4)3, Ca3[Fe(CN)6]2. 

(Dados: Massas atômicas: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16, Al = 27, P = 31; S = 32; Ca = 40 e Fe = 56). 

a) 98 u, 178 u, 107 u, 272 u.                                                                    d) 98 u, 178 u, 342 u, 356 u. 

b) 98 u, 178 u, 342 u, 544 u.                                                                    e) 98 u, 178 u, 310 u, 308 u. 

c) 98 u, 178 u, 134 u, 696 u. 

 

2.(UEL-PR) Quantas vezes a massa da molécula de glicose (C6H12O6) é maior que a da molécula de água (H2O)? (Dados: 

massas atômicas: H = 1; O = 16, C = 12). 

a) 2.         b) 4.        c) 6.         d) 8.          e) 10. 

 

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.   

 

ENTREGA DIA: 07/06/2021 (segunda-Feira) 

                                                                                     Aula dada!  

                                                                                    Aula estudada!!!                                                           

mailto:arv.labquimica@gmail.com

