
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        2º bimestre - 2021 

   ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

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

Professor: Carla Semana: 07 a 11/06 

Tema da aula: Números complexos Equivalente: 6 aulas 

Habilidades:  Compreender a história das equações, com o deslocamento das atenções das fórmulas para 
as análises qualitativas; Conhecer as relações entre os coeficientes e as raízes de uma 
equação algébrica; 

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

Conteúdo:  Equações algébricas e números complexos. 

Atividade 
contextualizada: 

Iniciando conteúdo referente ao 2°bimestre, será introduzido o tema: Números complexos, 
trazendo noções e conceitos básicos necessários à sua compreensão. 
 
Ler o texto explicativo da página 20 a 23 
Realizar as atividades 1 e 2 – página 23  

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: 14 de junho 

 

 

Bom Trabalho! 
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                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        2º bimestre - 2021 

   ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Física Série: 3ª A/B/C 

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

Tema da aula: A Energia na Natureza 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, SP FAZ ESCOLAS, 1º semestre, Atividade 1, páginas 56, 
APENAS O EXERCICIO 3. 

Conteúdo: FORNECIMENTO DE ENERGIA 

Atividade contextualizada: No roteiro da semana anterior, nós estávamos aprendendo sobre “A Energia 
Elétrica e Seu Uso Social”. Agora vamos ficar por dentro do funcionamento de uma 
Usina Nuclear, além de saber como são descartados os lixos radioativos produzidos 
por ela.    

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 1, no exercício 3, e após assistir o vídeo “lixo 
Radioativo” disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=AG3FEs8onOk . 
terão que responder as questões. 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 

 

 

Bom Trabalho! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AG3FEs8onOk
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                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        2º bimestre - 2021 

   ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Biologia Série: 3ª A, B, C  

Professor: Neide Semana: 07 a 11 de junho 

Tema da aula: Reprodução nos Diferentes Grupos Vegetais Equivalente: 03 aulas 

Habilidade:  Relacionar o movimento das plantas às condições de luminosidade. 

 

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

Conteúdo:  Aspectos comparativos da evolução das plantas.  

Atividade contextualizada: Atividade é pautada em uma questão problema. Para dar continuidade ao estudo das 

plantas, será realizada uma experiência de germinação, onde o aluno irá elaborar e registrar suas hipóteses, sobre a 

coleta de dados, os quais deverão ser registrados em uma tabela elaborada por ele. 

Página 89 – Germinação - Atividade Prática  

Página 90 – continuação da atividade com as questões 1 até 5. 

 

 

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: 14 de junho de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                              2º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Química Série:   3ª A/ B/ C 

Professor Mª  Cristina Semana: de 07 a 11 de junho 

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

Equivalente: 02 aulas 

Habilidade: Reconhecer o processo de autoionização da água pura no nível microscópico como responsável pela 

condutibilidade elétrica por ela apresentada. 

 

Material de apoio: SP Faz Escola 

 

Conteúdo: Extração de materiais úteis da atmosfera; acidez e alcalinidade de águas naturais. 

 

Atividade contextualizada:  Atividade dessa semana é para vocês fixarem o conteúdo estudado, para isso completarão 

a tabela da pág.72, da atividade 1E, do caderno do aluno vol1, SP Faz Escola. 

 Com o auxílio desses simuladores,  https://phet.colorado.edu/sims/html/ph-scale/latest/ph-scale_pt_BR.html , 

https://phet.colorado.edu/sims/html/acid-base-solutions/latest/acid-base-solutions_pt_BR.html   

 

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://phet.colorado.edu/sims/html/ph-scale/latest/ph-scale_pt_BR.html
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