
                                                E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        2º bimestre - 2021 

                      ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Matemática Série: 3ª A, B e C 

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

Tema da aula: Circunferência e cônicas significados e equações. Equivalente: 6 aulas 

Habilidades:  Saber identificar as equações da circunferência e das cônicas na forma reduzida e conhecer 
as propriedades características das cônicas. 
 

Material de apoio: Caderno do aluno (SP faz escola) - volume 1 
 

Conteúdo:  Hipérbole e parábola 
 

Atividade 
contextualizada: 

Dando continuidade ao estudo das Cônicas, essa semana estudaremos a Hipérbole e a 
Parábola, que serão apresentadas em posições convenientes em relação aos eixos de 
coordenadas, de modo a simplificar os cálculos.  
 
Ler o texto explicativo: HIPÉRBOLE e realizar as atividades 1 e 2 
Ler o texto explicativo: PARÁBOLA e realizar a atividade 1 
Páginas 15 a 19  
 

Instrumento para 
verificação da 
aprendizagem:  

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

Forma de entrega: Preferencialmente para o e-mail clscarla7@gmail.com 
 

Data de entrega: 07 de junho 
 

 

 

Bom Trabalho! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:clscarla7@gmail.com


                                   E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        2º bimestre – 2021 

                        ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Física Série: 3ª A/B/C 

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

Tema da aula: A Energia na Natureza Equivalente: 02 aulas 

Habilidades: Identificar e caracterizar os diversos processos de produção de energia elétrica. 

Material de apoio: Caderno do aluno, SP FAZ ESCOLAS, 1º semestre, Atividade 3, páginas 58 a 60. 

Conteúdo: Energia Elétrica e Uso Social 

Atividade contextualizada: No roteiro da semana anterior, nós estávamos aprendendo os conceitos por trás do 
funcionamento de um Motor Elétrico através do experimento. Neste roteiro vamos 
estudar “A Energia Elétrica e Seu Uso Social” que amplia nossos estudos acerca dos 
conceitos de Eletromagnetismo vistos até então. 

Instrumento para 
verificação da 
aprendizagem: 

Este roteiro de estudo encontra-se no Caderno do Aluno, SP Faz Escola. A partir da 
leitura do texto da Atividade 3, terão que realizar a pesquisa proposta na questão 1 
e responder as demais questões. Na próxima aula do Meet, do dia 01/06, 
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: 07 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: 3ªA, B, C e D  

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

Tema da aula: Aspectos comparativos da evolução das plantas Equivalente: 03 aulas 

Habilidade: Comparar os diferentes grupos vegetais com base nas respectivas aquisições evolutivas e associar as 

características morfofuncionais dos grandes grupos vegetais aos diferentes habitats por eles ocupados. 

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

Conteúdo:  Aspectos comparativos da evolução das plantas.  

Atividade contextualizada: Página 87 e 88. Sugerir a leitura das imagens em que sejam evidenciadas as principais 

diferenças morfológicas de cada exemplar. Em seguida, fazer o mesmo para as diferenças de ambientes de cada 

espécie observada, a ideia é realizar o levantamento de conhecimentos prévios da turma e, nesse sentido, espera-se 

que reconheçam diferentes grupos de seres vivos, bem como algumas relações entre eles e o ambiente, além de 

perceberem elementos relacionados à capacidade reprodutiva das espécies.  

 

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 de entrega: 07 de junho de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                   2º bimestre - 2021 

                     ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina Química Série: 3ªs A/ B/ C 

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

Tema da aula HIDROSFERA COMO FONTE DE MATERIAIS 
PARA USO HUMANO. 

Equivalente: 02 aulas 

Habilidades: •Interpretar reações de neutralização entre ácidos fortes e bases fortes como reações entre H+ e OH-;     

• Interpretar a constante de equilíbrio como uma relação que indica as concentrações relativas de reagente e produtos 

que coexistem em equilíbrio dinâmico; 

Material de apoio: São Paulo Faz Escola. 

 

Conteúdo: Escala de pH; Tabela: Escala de pH; Extração de materiais úteis da atmosfera; acidez e alcalinidade de águas 

naturais– significado da constante de equilíbrio; perturbação do equilíbrio químico; reação de neutralização. 

 

Atividade a ser realizada: Farão a leitura de um texto, proposto na atividade para familiarizar o próximo conteúdo, 

junto responderão algumas questões que estão na atividade 2 C, na página 76 do caderno do aluno, vol. 1. 

 

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

