
                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                   2º bimestre - 2021 

                     ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: MATEMÁTICA Série: 2ª A/B/C 

Professor: REGINA BIZARRO Semana: 31/05 a 04/06 

Tema da aula: EQUAÇÕES TRIGONOMÉTRICAS Equivalente: 5 aulas 

Habilidades:  Interpretar e Resolver situações problema envolvendo equações trigonométricas. 

Material de apoio: Caderno São Paulo Faz Escola – págs. 18 e 19 

Conteúdo:  Resolução de situações problema envolvendo Equações Trigonométricas. 

Atividade contextualizada: *Situações problema envolvendo Equações Trigonométricas em atividades 
contextualizadas a partir da movimentação da Terra em “torno” do Sol e como isso 
afeta os dias e as estações do ano. 
* Ações previstas no MMR: Utilização da ferramenta de Geometria Dinâmica 
GEOGEBRA. Observar e fotografar os gráficos resultantes das funções f(x)=sen(x) e 
f(x)=cos(x). Exercícios constantes das págs. 16 e 17 (anteriormente não pedidos com 
essa contextualização e utilização dessa ferramenta). 

Instrumento para verificação 
da aprendizagem:  

Exercícios resolvido no Caderno São Paulo Faz Escola ou no Caderno de Anotações 
do Aluno.  

Forma de entrega: Foto enviada por e-mail para reginaeliza@prof.educacao.sp.gov.br  

Data de entrega: 07/06/2021 

 

 

Bom Trabalho! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


                                   E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        2º bimestre – 2021 

                        ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Física Série: 2ª A/B/C 

Professor: Márcio Semana: 31/05 a 04/06 

Tema da aula: Aquecimento Global Equivalente: 2 aulas 

Habilidades: Avaliar cientificamente hipóteses sobre aquecimento global e suas consequências 
ambientais e sociais; perceber o papel desempenhado pelo conhecimento físico 
no desenvolvimento da tecnologia e a complexa relação entre ciência, tecnologia, 
sociedade e ambiente; 

Material de apoio: Artigo científico “Efeito Estufa E Aquecimento Global: Uma Abordagem Conceitual 
A Partir Da Física Para A Educação Básica” que se encontra em: 
https://if.ufmt.br/eenci/artigos/Artigo_ID531/v13_n5_a2018.pdf  

Conteúdo: Efeito Estufa, Camada de ozônio e Aquecimento global 

Atividade contextualizada: No roteiro da semana anterior, nós abordamos o assunto “Compreendendo o 
Funcionamento das Usinas Elétricas”. Agora vamos ampliar estes conhecimentos 
falando um pouco sobre a degradação do meio ambiente causada pelo homem. 
Para tanto, estudaremos neste roteiro o assunto, “Aquecimento Global”. Na 
próxima aula do Meet do dia 01/06, discorreremos deste assunto elucidando 
quaisquer dúvidas que tiverem. 

Instrumento para 
verificação da 
aprendizagem: 

Este roteiro faz parte do MMR (Método de Melhoria de resultados) da escola. E tem 
por objetivo, incentivar o desenvolvimento das Competências Leitora e Escritora. 
Desta forma, a partir do artigo científico citado acima, em “Materiais de Apoio” ou 
em qualquer outro artigo científico que esteja relacionado com o tema, deverão 
pesquisar e responder as questões abaixo.  

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: 07 de Junho de 2021 

 

Questões propostas:  

Com base na leitura do artigo científico “Efeito Estufa e Aquecimento Global: Uma Abordagem Conceitual A Partir Da 

Física Para A Educação Básica”, Faça um resumo explicando os termos a seguir:  

a) efeito estufa:  

b) camada de ozônio:  

c) aquecimento global:  

Bom Trabalho! 

 

 

 

 

 

 

 

https://if.ufmt.br/eenci/artigos/Artigo_ID531/v13_n5_a2018.pdf
mailto:arv.labfisica@gmail.com


                                         E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        2º bimestre - 2021 

                    ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Biologia Série: 2ª A, B, C 

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

Tema da aula: Mecanismo de variabilidade genética e 
hereditariedade 

Equivalente: 02 aulas 

Habilidade: Identificar e diferenciar características genéticas, hereditárias, congênitas e adquiridas. 

Material de apoio: Caderno do aluno SÃO PAULO FAZ ESCOLA. 

Conteúdo: Mecanismo de variabilidade genética e hereditária 

Atividade contextualizada:  

Atividade investigativa: página 94. 

Situação problema: página 95. 

Iremos dar continuidade da atividade, onde começamos o roteiro da semana de 24 a 28 de maio. A aplicação da 

atividade permite perceber quais das aprendizagens os alunos se apropriaram, e se são capazes de fazer relações entre 

os conhecimentos adquiridos e/ ou se conseguem utilizá-los para resolução de problemas.  

 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem: 

-Acompanhamento das aulas do CMSP, Meet: 
-Realização das atividades solicitadas. 
 
Forma de entrega: 

Preferencialmente no e-mail: pro.neidemartins@gmail.com 

 

Data da entrega: 07 de junho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pro.neidemartins@gmail.com


                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                   2º bimestre - 2021 

                     ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina Química Série:   2ªs A/ B/ C 

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

Tema da aula Qualidade e Tratamento de Água Equivalente: 03 aulas 

Habilidades: -Aplicar o conceito de DBO para entender problemas ambientais; -Aplicar conceitos de separação de 

misturas, de solubilidade e de transformação química para compreender os processos envolvidos no tratamento da 

água para consumo humano; -Realizar cálculos envolvendo concentrações de soluções e de DBO e aplicá-los para 

reconhecer problemas relacionados à qualidade da água para consumo; -Avaliar a necessidade do uso consciente da 

água, interpretando informações sobre o seu tratamento e consumo. 

 

Material de Apoio: São Paulo Faz Escola.  

 

Conteúdo: Determinação da quantidade de oxigênio dissolvido nas águas (Demanda Bioquímica de Oxigênio–DBO) 

Alguns parâmetros de qualidade da água –concentração de materiais dissolvidos. 

 

Atividade a ser realizada: Assista ao vídeo 1: “Experimento de Química - Tratamento de Água”, disponível em       

https://www.youtube.com/watch?v=ba6skAs0f4w  , assista o experimento e preencha o quadro da atividade 9A na 

pág.73, do caderno do aluno, vol.1 do São Paulo Faz escola.  

 

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

 

Forma de entrega: Preencher a tabela, fotografar e mandar, preferencialmente, para o e-mail 

arv.labquimica@gmail.com  

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

 

                                                                   

                                                                                           Aula dada! 

                                                                                  Aula estudada!!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ba6skAs0f4w
mailto:arv.labquimica@gmail.com

