
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        2º bimestre - 2021 

                    ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

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

Professor: REGINA BIZARRO Semana: 07 a 11/06 

Tema da aula: MATRIZES Equivalente: 05 aulas 

Habilidades:        • Reconhecer uma tabela de dupla entrada contendo dados numéricos como 
uma representação de matriz. 

Material de apoio: Caderno São Paulo Faz Escola – págs. 20 e 21 

Conteúdo:  Resolução de situações problema envolvendo dados numéricos em tabelas, 
associando-as a matrizes. 

Atividade contextualizada: *Identificação e associação de tabelas e matrizes. Resolver atividades 1 e 2. 
Matrizes são tabelas de números reais utilizadas em muitos ramos da ciência e da 
engenharia. Os computadores realizam muitas operações através de matrizes. Elas 
também facilitam vários tipos de cálculos e identificação de valores. Sua estratégia 
de localização assemelha-se muito a estratégia usada no Plano Cartesiano para a 
localização de pontos. 

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

Data de entrega: 14/06/2021 

 

 

Bom Trabalho! 
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                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        2º bimestre - 2021 

   ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Física Série: 2ª A/B/C 

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

Tema da aula: Revisão sobre escalas termométricas  Equivalente: 2 aulas 

Habilidades: Estimar a ordem de grandeza de temperatura de elementos do cotidiano; propor 
procedimentos em que sejam realizadas medidas de temperatura; compreender e 
aplicar a situações reais o conceito de equilíbrio térmico. 

Material de apoio: Caderno do aluno, SP FAZ ESCOLAS, 1º semestre, Atividade 2, páginas 47, 
exercícios do 1 ao 5. 

Conteúdo: Revisão sobre escalas termométricas.  

Atividade contextualizada: Neste roteiro, vamos fazer uma revisão para reafirmar alguns conceitos que talvez 
não tenham ficado muito claros para vocês. Falaremos sobre escalas 
termométricas. Na próxima aula do Meet do dia 07/06, resolveremos exercícios 
juntos, para que vocês possam sanar suas dúvidas.  

Instrumento para 
verificação da 
aprendizagem: 

Este roteiro de estudo encontra-se no Caderno do Aluno, SP Faz Escola. A partir da 
aula do Meet, na qual será feita uma revisão sobre “Escalas Termométricas”, o 
aluno terá que responder as questões da atividade 1 para fixação deste conteúdo.  

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 

 

Bom Trabalho! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 07 a 11 de junho 

Tema da aula: Mecanismo de variabilidade genética e hereditariedade Equivalente: 02 aulas 

Habilidades:  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: Iniciaremos questionando o(a) sobre o albinismo, se conhecem alguém que é albino e/ou 

se já ouviram falar a respeito.  Expliquem, de acordo com os conhecimentos que possuem sobre genética, como ocorre 

o albinismo e registrar as ideias no caderno. Faremos as Atividades das páginas: 

Páginas 95 e 96 – O albinismo: um caso de herança mendeliana: Questões a, b, c. 

Página 96 – A Variação biológica: Questão1. 

 

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: 14 de junho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pro.neidemartins@gmail.com


 

                             E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                      2º bimestre - 2021 

                     ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina Química Série:   2ª A/ B/ C 

Professor Mª  Cristina Semana: 07 a 11 de junho 

Tema da aula Comportamento dos Materiais, Modelos 
Atômicos e Ligações Químicas. 

Equivalente: 03 aulas 

Habilidades: Reconhecer a natureza elétrica da matéria e a necessidade de modelos que a expliquem; Utilizar a 

linguagem química para descrever átomos em termos de núcleo e eletrosfera; 

 

Material de Apoio: São Paulo Faz Escola.  

 

Conteúdo: O comportamento dos materiais e os modelos de átomo: as limitações das ideias de Dalton para explicar 

o comportamento dos materiais; o modelo de Rutherford-Bohr;  

 

Atividade contextualizada: Após assistirem o vídeo “De Onde Vem o Raio e o Trovão? disponível em: 

https://bit.ly/3bihVLG  da  Atividade 1.B da página 74, no caderno do aluno, Vol 1 

Responder às questões problema, na pág. 74 da atividade 1A do caderno 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: Responder as atividades, 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://bit.ly/3bihVLG
mailto:arv.labquimica@gmail.com

