
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        3º bimestre - 2021 

                       ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Matemática Série: 1ª A, B 

Professor: Cida Sol Semana: 23 a 27 de agosto 

Tema da aula: SA 4 – Aprofundamento do Estudo de Funções Polinomiais 
de 1º Grau 

Equivalente: 05 aulas 

Habilidade: (EM13MAT401) Converter representações algébricas de funções polinomiais de 1º grau em 
representações geométricas no plano cartesiano, distinguindo os casos nos quais o 
comportamento é proporcional, recorrendo ou não a softwares ou aplicativos de álgebra e 
geometria dinâmica. 

Material de apoio: Caderno CURRÍCULO EM AÇÃO, Volume 2  

Conteúdo: Proporcionalidade; Estudo da variação de funções polinomiais de 1º grau: crescimento, 
decrescimento, taxa de variação da função. 

Atividade 
contextualizada: 

Nas próximas atividades vamos falar sobre proporcionalidade, grandezas e a relação de 
interdependência entre elas. Para isso, vamos recordar o conceito de proporção e grandezas. 
Realizaremos a seguintes atividades: 
 
MOMENTO 3 – PROPORCIONALIDADE 
ATIVIDADE 4 – PROPORCIONALIDADE – COMPARAR, MEDIR E CALCULAR, leitura de 
Grandezas diretamente proporcionais e Grandezas inversamente proporcionais, nas 
páginas 147 e 148;  
ATIVIDADES 4.1, 4.2 e 4.3 nas páginas 148 e 149; 
ATIVIDADE 5.6, na página 152. 
- Caderno CURRÍCULO EM AÇÃO, Volume 2. 

Instrumento para 
verificação da 
aprendizagem: 

Registro no Caderno Currículo em Ação, Volume 2, ou no caderno de Matemática. 
Participação durante as aulas. Entrega das atividades. 

Forma de Entrega: Preferencialmente por meio de fotos, com Nome, Número, Série (para identificação) para o 

e-mail: asol@professor.educacao.sp.gov.br 

Data de entrega:  30/08/2021 

 

Bom Trabalho! 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:asol@professor.educacao.sp.gov.br


 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        3º bimestre - 2021 

                   ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Física Série: 1ª A/B/C/D 

Professor: Márcio Semana: 23/08 a 27/08 

Tema da aula: ÓPTICA: SAÚDE DOS OLHOS Equivalente: 02 aulas 

Habilidade: (EM13CNT306) – Avaliar os riscos envolvidos em atividades cotidianas, aplicando 
conhecimentos das Ciências da Natureza, para justificar o uso de equipamentos 
e recursos, bem como comportamentos de segurança, visando à integridade 
física, individual e coletiva, e socioambiental, podendo fazer uso de dispositivos 
e aplicativos digitais que viabilizem a estruturação de simulações de tais riscos. 

Material de apoio: Caderno do aluno, Currículo em Ação, Volume 2, SITUAÇÃO DE 

APRENDIZAGEM 3: CIÊNCIA SEGURA NO COTIDIANO. 
Conteúdo: Óptica geométrica (princípio da propagação da luz, reversibilidade, câmara 

escura, lentes, instrumentos ópticos, espectro eletromagnético); Eletricidade 
(choque elétrico); Radiação (efeitos no organismo). 

Atividade contextualizada: Neste roteiro faremos uma introdução ao estudo da luz (o estudo da Óptica), 
suas principais características, dando ênfase aos cuidados que devemos ter com 
a saúde dos olhos, verificando os aspectos da luz que devemos tomar cuidados 
em nosso dia a dia. 
 

MOMENTO 2 – SAÚDE DOS OLHOS: ATIVIDADE 1 e ATIVIDADE 2, páginas 178. 
 
O aluno ficará responsável por realizar e entregar apenas a pesquisa da 
ATIVIDADE 1 – QUAIS OS CUIDADOS QUE DEVEMOS TER COM OS RAIOS 
SOLARES?  e sobre ATIVIDADE 2 – COMO FUNCIONA O OLHO HUMANO?  

Instrumento para 
verificação da 
aprendizagem: 

Registro do roteiro no caderno. Participação durante as aulas. Entrega das 
atividades. 

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: 30 de agosto de 2021 

 

 

Bom Trabalho! 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:arv.labfisica@gmail.com


 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        3º bimestre - 2021 

                         ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL  

Disciplina: Biologia Série: 1ª A, B, C, D. 

Professor: Neide Semana:  23 a 27/8 

Tema da aula: SA 3 – CIÊNCIA SEGURA NO COTIDIANO Equivalente: 2 aulas 

Habilidade:  
 
 

(EM13CNT306) –Avaliar os riscos envolvidos em atividades cotidianas, aplicando 
conhecimentos das Ciências da Natureza, para justificar o uso de equipamentos e 
recursos, bem como comportamentos de segurança, visando à integridade física, 
individual e coletiva, e socioambiental, podendo fazer uso de dispositivos e 
aplicativos digitais que viabilizem a estruturação de simulações de tais riscos. 

Material de apoio: Caderno do aluno CURRÍCULO EM AÇÃO, Volume 2 

Conteúdo: Poluição (sonora e visual) e impactos nos sistemas fisiológicos. 

Atividade contextualizada:  O roteiro desta semana traz como tema “Os sons no meio em que vivemos.” Iniciaremos 

a atividade de forma oral, questionando quanto à   relação entre as imagens e os diferentes tipos de poluição que 

conhecemos, buscando estimular a participação de todos. A pesquisa da atividade 1.2 poderá ser feita em sites 

especializados, revistas, internet, artigos científicos, livros etc., sobre os efeitos do som alto em nossa saúde. Nas 

diversas atividades realizadas, será possível verificar o quanto nosso planeta pode ser agredido pelas ações humanas, 

através de diversas fontes poluidoras.  

Atividade: MOMENTO 1 – OS SONS NO MEIO EM QUE VIVEMOS. 1.1; 1.2; 1.3, nas páginas 221, 222, 223.                                                  

 

Instrumento para verificação da aprendizagem: 

Realização das atividades solicitadas. 

Participação durante as aulas. 

 

Forma de entrega: 

Preferencialmente para o e-mail: pro.neidemartins@gmail.com 

 

Data da entrega: 30 de agosto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pro.neidemartins@gmail.com


 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        3º bimestre – 2021 

                        ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina Química Série: 1ª A, B, C e D 

Professor Mª Cristina  Semana: 23 a 27 de agosto 

Tema da aula SA3-CIÊNCIA SEGURA NO COTIDIANO Equivalente:  02 aulas 

Habilidade: (EM13CNT306) – Avaliar os riscos envolvidos em atividades cotidianas, aplicando conhecimentos das 

Ciências da Natureza, para justificar o uso de equipamentos e recursos, bem como comportamentos de segurança, 

visando à integridade física, individual e coletiva, e socioambiental, podendo fazer uso de dispositivos e aplicativos 

digitais que viabilizem a estruturação de simulações de tais riscos. 

 

Material de Apoio: Caderno Currículo em Ação Vol. 2  

https://www.tupaense.com.br/2020/05/16/anvisa--alerta-aumento-de-intoxicacao-por-produtos-de-limpeza-veja--
cuidados/ 

 

Conteúdo: Equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC). Ações de segurança e descarte adequado de 
materiais, resíduos, substâncias nocivas e tóxicas produzidas em ambientes de trabalho e/ou laboratórios químicos. 

Atividade contextualizada: Nas aulas dessa semana veremos a leitura de algumas ações de segurança e descarte 

adequado de materiais, resíduos, substâncias nocivas e tóxicas produzidas em ambientes de trabalho e/ou 

laboratórios químicos, através das atividades solicitadas no Momento 1 – Segurança Individual e Coletiva, e o estudo 

do texto: Anvisa, link disponível no material de apoio.  

Irão preencher a tabela 1.3 da página 195 do caderno do aluno volume 2. 

Sugestão  http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc29/09-EEQ-4007.pdf   Esse link é para ajudar a responder a atividade 

1.3 do caderno do aluno. 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem: Participação nas aulas, presencial e do Meet; Entrega do roteiro. 

Forma de entrega: Fotografar e mandar, com nome, série e número, preferencialmente, para o e-mail: 

arv.labquimica@gmail.com   

Data de entrega: Até 30/08/2021 (Segunda-Feira) 

 

                                                                                                                                              Aula dada!  

                                                                                                                                           Aula estudada!!! 
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