
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        2º bimestre - 2021 

   ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Matemática Série: 3ªA, B e C 

Professor: Carla Semana: 14 a 18/06 
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; 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: 

Lembre-se do que foi explicado na aula da semana anterior e coloque em prática a nova 
habilidade aprendida aliada a conhecimentos anteriores na realização da atividade 
complementar a seguir. 
Efetue as operações a seguir, supondo que são válidas as propriedades das operações com 
números reais para os números formados por uma parte real e uma parte imaginária: 
a) (2 + 3i) + (1 + 2i)  
b) (5 – 2i) – (– 3 + 2i) 
c) (2 + 3i) . (1 – 4i) 

Sabendo que, usando o plano cartesiano, os números complexos são representados 

utilizando o eixo das abcissas para representar a parte real do número e o eixo das ordenadas 

para a parte imaginária, realize a atividade 4 a, b, c e d páginas 24 e 25.  

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

Data de entrega: 21 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: Matriz Energética Brasileira  Equivalente: 2 aulas 

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

Material de apoio: Caderno do aluno, APRENDER SEMPRE Biologia, Física e Química, Volume 1, 
Atividade 3, páginas 63 a 65, EXERCICIOS 1, 2, 3, 4 e 5. 

Conteúdo: Lista de Exercícios sobre produção e fornecimento de energia em nosso país.  

Atividade contextualizada: Neste roteiro iremos reforçar os conhecimentos apreendidos sobre a produção e 
fornecimento de energia em nosso país. Desta maneira, será proposta uma lista de 
exercícios, com questões do Enem, para fixação destes conhecimentos.   

Instrumento para 
verificação da 
aprendizagem: 

Este roteiro de estudo encontra-se no Caderno do Aluno, APRENDER SEMPRE 
Biologia, Física e Química. O aluno terá que, a partir do que foi estudado, responder 
uma lista que contém 5 exercícios do Enem. Na próxima aula do Meet, do dia 14/06, 
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: 21 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: 3ª A, B, C 

Professor: Neide Semana: 14 a 18 de junho 

Tema da aula: Padrões de reprodução, crescimento e desenvolvimento. Equivalente: 03 aulas 

Habilidade:  Identificar os grandes grupos de seres vivos a partir de características distintivas. 

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

Conteúdo:  Padrões de reprodução, crescimento e desenvolvimento. 

Atividade contextualizada: Continuação da página 90. Biologia dos animais. “Quais são as características 

compartilhadas por todos os animais?”. O objetivo dessa atividade é deixar os alunos responderem abertamente, de 

modo a demonstrar o que verdadeiramente sabem sobre o assunto. Na sequência, recomendamos revisar os 

conceitos mencionados como: eucariotos, multicelulares e heterotróficos. Solicitar que o(a)s alunos apresentem 

definições e/ou exemplos para os mesmos, e efetue as complementações necessárias.  

Atividades das páginas 90 e 91 sobre Biologia dos Animais – O que todo animal tem?  

OBSERVAÇÃO: Fisiologia humana – funções vitais (NÃO É PARA FAZER) 

 

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:  21 de junho de 2021. 
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                                      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 14 a 18 de junho 

Tema da aula  HIDROSFERA COMO FONTE DE MATERIAIS PARA 

USO HUMANO. 

Equivalente:    2 aulas 

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

condutibilidade elétrica por ela apresentada; Reconhecer que se podem obter soluções neutras e a formação de sais 

a partir de reações entre soluções ácidas e básicas; Utilizar valores da escala de pH para classificar soluções aquosas 

como ácidas, básicas e neutras (à 25°C). 

Material de apoio: São Paulo Faz Escola, Volume 1; Aprender Sempre de Biologia, Física e Química, Volume 1 

https://exercicios.mundoeducacao.uol.com.br/exercicios-quimica/exercicios-sobre-acidos.htm  

Conteúdo:   Cálculo de pH e pOH. acidez e alcalinidade de águas naturais – conceito de Arrhenius; força de ácidos e 

de bases  

Atividade a ser realizada: Farão as atividades 1 e 2 propostas na página 95 do caderno do estudante Aprender Sempre, 

junto responderão também a questão abaixo descrita:  

3. (Esal-MG) Uma solução aquosa de H3PO4 é ácida devido à presença de: 

a) água. 

b) hidrogênio. 

c) fósforo. 

d) hidrônio. 

e) fosfato. 

 

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

 

Forma de entrega: Mandar, com nome, número e série, preferencialmente, para o e-mail: 
arv.labquimica@gmail.com 
 
Data de entrega: 21/06/2021  (segunda-Feira) 

 

                                                                       Aula dada! 

                                                                      Aula estudada!!! 

 

https://exercicios.mundoeducacao.uol.com.br/exercicios-quimica/exercicios-sobre-acidos.htm
mailto:arv.labquimica@gmail.com

