
 

E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

3º bimestre - 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES SEMANAIS 

                                 MATEMÁTICA E CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

 

 

Disciplina: Matemática Série: 1ª C e D  

Professor: Maria Aparecida  Semana 30/08 a 03/09 

Tema da aula: Sequências Numéricas Equivalente: 05 aulas 

Habilidades: (EM13MAT507) Identificar e associar progressões aritméticas (PA) a funções afins de 
domínios discretos, para análise de propriedades, dedução de algumas fórmulas e resolução 
de problemas. 

Material de apoio: Caderno Currículo em Ação, Volume 2, SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 5  

Conteúdo: FUNÇÕES POLINOMIAIS DO 1º GRAU E PROGRESSÕES ARITMÉTICAS 

Atividade 
contextualizada: 

As atividades propostas neste roteiro com os conteúdos Funções Polinomiais do 1º grau e 
Progressões Aritméticas do Caderno Currículo em Ação volume 2, Situação de Aprendizagem 
5 será iniciada com conhecimentos adquiridos para poder seguir adiante, ampliando seus 
conhecimentos em resolução de problemas envolvendo o nosso cotidiano.  
 
 
MOMENTO 1 – RELEMBRADO... 
 
ATIVIDADE 1 – SEQUÊNCIAS NUMÉRICAS E DE FIGURAS, páginas 154:  1.1, 1. 2 e 1.3 
 Página 155: 1.4. 1.5 e 1.6  
 
Leia o Texto: Sequências Numéricas das páginas 155 e 156 momento 1 e momento 2 
Progressões Aritméticas, páginas 156 e 157 para se apropriar do conteúdo. 
 

Instrumento para 
verificação da 
aprendizagem: 

Registro no Caderno Currículo em Ação, Volume2, ou no caderno de Matemática. 
Participação durante as aulas. Entrega das atividades. 
 

Forma de entrega: Preferencialmente para o e-mail 
maria.laurentino@servidor.educacao.sp.gov.br 
 

Data de entrega: 06 de setembro 

 

 

 

 

 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO 3º BIMESTRE 
Tarefas CMSP – 1,0 
Atividades dos roteiros – 4,0 
Atividades do professor (pesquisas, roda de conversa, avaliação mensal, seminário, entre outros) – 2,0 
Atividade Avaliativa – (Área – 1,0 / Disciplina – 2,0) = 3,0 

mailto:maria.laurentino@servidor.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: 30/08 a 03/09 

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

Habilidades: (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 continuaremos estudando a física por traz 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 4, página 180. 
 
O aluno ficará responsável por realizar e entregar apenas a pesquisa da 
ATIVIDADE 4 – PARA INVESTIGAR EM GRUPO: LER NO ESCURO PREJUDICA A 
VISÃO, MITO OU VERDADE?  

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: 06 de setembro de 2021 

 

 

Bom Trabalho! 
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                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        3º bimestre – 2021 

                         ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL  

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

Professor: Neide Semana: 30/08 a 03/09 

Tema da aula: SA 4 - A CIÊNCIA DOS MATERIAIS Equivalente: 02 aulas 

Habilidades:  (EM13CNT303) – Interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas das 
Ciências da Natureza, disponíveis em diferentes mídias, considerando a apresentação dos 
dados, tanto na forma de textos como em equações, gráficos e/ou tabelas, a consistência dos 
argumentos e a coerência das conclusões, visando construir estratégias de seleção de fontes 
confiáveis de informações. 

Material de apoio: Caderno Currículo em Ação. Volume 2. 

Conteúdo: Biomateriais 

Atividade contextualizada:  O objetivo desta atividade é relacionar os avanços tecnológicos, abordado nas diversas 

aplicações dos biomateriais tanto em humanos quanto em animais, além de fazer um paralelo com algumas invenções 

que foram inspiradas na natureza. Ressaltar que os biomateriais são dispositivos constituídos de compostos artificiais 

ou naturais que são integrados aos sistemas biológicos com objetivo de substituir, complementar ou tratar 

determinado órgão ou tecido cuja função foi perdida ou danificada. O desenvolvimento dos biomateriais envolve 

conceitos fundamentais da biologia (fisiologia, anatomia etc.). Ressaltando que não é qualquer material que pode 

entrar em contato com nosso organismo. O biomaterial não deve ser tóxico para as células, não pode provocar reações 

alérgicas ou inflamatórias e nem mutações no DNA. 

Atividade: Momento 1 – Biomateriais – Eles estão por toda parte: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6, nas páginas 232 e 233. 

Atividade Completar: 2.5 - Poluição Visual: a, b, c, d, nas páginas 229 e 230(Essa atividade será realizada no caderno) 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem: Participação durante as aulas; Realização das atividades solicitadas. 

 

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

 

Data da entrega: 06 de setembro. 
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                                      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: 30 de agosto a 03 de setembro 

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

 

Habilidade: (EM13CNT301) – Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos 

de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, 

avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica. 

 

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: Essa atividade possibilita trabalhar o conteúdo da BNCC e ao mesmo tempo alertar os 

riscos das misturas indevidas de produtos de limpeza feitas em casa diariamente. 

Situação problema: 

Acidentes domésticos: Com o intuito de potencializar a limpeza de sua casa, João misturou água sanitária com 

desinfetante, para limpar os azulejos do banheiro. Ao misturar os produtos de limpeza, observou a formação de um 

gás que fez os seus olhos, nariz e garganta arderem e apresentou dificuldade em respirar.  

a) O que poderia ter causado a liberação de gás tóxico?  

b) Quais os procedimentos recomendados para reduzir acidentes com produtos de limpeza como neste caso? Quais 

outras misturas de produtos de limpeza não se devem fazer e por quê? 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem: Resolução das as atividades no caderno de Química; Entrega do 
roteiro por e-mail. 

Forma de entrega: Fotografar e mandar, com nome, série e número, preferencialmente, para o e-mail: 
arv.labquimica@gmail.com   

Data de entrega: Até 06/09/2021 (Segunda-Feira) 

 

                                                                                                     

                                          Aula dada!  

                                                                                                                                           Aula estudada!!! 
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