
 

E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

3º bimestre - 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES SEMANAIS 

                                 MATEMÁTICA E CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

 

 

Disciplina: Matemática Série: 2ª A, B, C 

Professor: Regina Bizarro Semana: 30 de agosto a 03 de 
setembro 

Tema da aula: Temas 4 e 5: Sistemas de Equações Lineares Equivalente: 05 aulas 

Habilidade: Reconhecer situações-problema que envolvam sistemas de equações lineares (até 4ª 
ordem), sabendo equacioná-los e resolvê-los. 

Material de apoio: Caderno São Paulo Faz Escola – 1º Semestre. 

Conteúdo: Sistemas Lineares e Métodos de Resolução. 

Atividade 
contextualizada: 

A apresentação da transformação de matrizes em sistemas lineares com base em 
exemplos contextualizados. Essa abordagem favorece a aprendizagem e compreensão 
dos alunos sobre esse tema. Usaremos, neste caminho metodológico, algumas 
atividades, desenvolvidas sobre contextos pertinentes para a introdução de tais 
operações. 
Neste roteiro abordaremos as Atividades 35, 38 (retomada), 43 e 44 nas páginas 41 a 
45 do caderno São Paulo Faz Escola, do 1º Semestre. 

Instrumento para 
verificação da 
aprendizagem: 

Atividades resolvidas no Caderno São Paulo Faz Escola ou no Caderno de Anotações do 
Aluno.  

Forma de entrega: Foto enviada, preferencialmente, por e-mail para 
reginaeliza@prof.educacao.sp.gov.br  

Data de entrega: 08/09/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:reginaeliza@prof.educacao.sp.gov.br


 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        3º bimestre - 2021 

   ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Física Série: 2ª A/B/C 

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

Tema da aula: SOM - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E FONTES Equivalente: 02 aulas 

Habilidades: Habilidade: Reconhecer a constante presença das ondas sonoras no dia a dia, 
identificando objetos, fenômenos e sistemas que produzem sons; Associar 
diferentes características de sons a grandezas físicas, como frequência e 
intensidade, para explicar, reproduzir, avaliar e controlar a emissão de sons por 
instrumentos musicais e outros sistemas. 

Material de apoio: Caderno do aluno, SP FAZ ESCOLA, 2º Semestre. 

Conteúdo: Amplitude, frequência, comprimento de onda, velocidade e ressonância de 
ondas mecânicas. 

Atividade contextualizada: Neste roteiro continuaremos o estudo sobre o som, suas principais 
características, como amplitude, frequência, comprimento de onda, velocidade 
e ressonância de ondas mecânicas, assim como as respectivas aplicações 
cotidianas. 
 
Atividade 4, páginas 51 e 52: A partir da aula e após realizar a leitura do texto 
“Notas Musicais”, o aluno deverá responder às questões de 1 a 6 da página 52.  
 

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: 2ª A, B, C. 

Professor: Neide Semana: 30 a 03/9 

Tema da aula: DNA – RECEITA DA VIDA E SEU CÓDIGO Equivalente: 02 aulas 

Habilidades:  Reconhecer o DNA como um polímero formado por unidades básicas (os nucleotídeos) 
repetidas ao longo da molécula. 

Material de apoio: São Paulo Faz Escola, 2° semestre. 

Conteúdo: O DNA em ação – estrutura e atuação. 

Atividade contextualizada: O objetivo desta atividade é chamar a atenção para a sigla DNA (abreviação, usos e 

significado) e porque esse conhecimento pode ser relevante para nossas vidas, de modo a verificar conhecimentos 

adquiridos anteriormente. É importante que todos tenham a clareza de que DNA é a abreviação, em inglês, da 

substância ácido desoxirribonucleico, provavelmente a molécula mais conhecida no mundo, depois da molécula de 

H2O.   

 

Atividade: DNA - onde pode ser encontrado: 1, 2 e 3, na página 101.  

Atividade: Consolidando conceitos: 1,2,3, na página 102. 

 

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: 2ªs A/ B/ C 

Professor Mª Cristina Semana: 30 de agosto a 03 de 
setembro 

Tema da aula Materiais e suas propriedades: COMPORTAMENTO DOS 
MATERIAIS, MODELOS ATÔMICOS E LIGAÇÕES QUÍMICAS 

Equivalente: 03 aulas 

Habilidades: Identificar possíveis correlações entre os modelos de ligações químicas (iônica, covalente e metálica) e 

as propriedades das substâncias (temperatura de fusão e de ebulição, solubilidade, condutibilidade e estado físico à 

temperatura e pressão ambientes). 

Material de Apoio:   https://www.todamateria.com.br/exercicios-de-ligacoes-quimicas/  

Conteúdo:  Previsões sobre tipos de ligação dos elementos a partir da posição na tabela periódica. 

Atividade contextualizada: Essa atividade é para reforçar a matéria dada durante a semana e assim poder reforçar o 

conteúdo. 

1- O cloreto de sódio (NaCl), o pentano (C5H12) e álcool comum (CH3CH2OH) têm suas estruturas constituídas, 

respectivamente, por ligações: 

a) iônicas, covalentes e covalentes                       c) iônicas, covalentes e iônicas 

b) covalentes, covalentes e covalentes                d) covalentes, iônicas e iônicas 

e) iônicas, iônicas e iônicas 

 

2- Faça a correspondência correta entre as frases da coluna I e o tipo de ligação da coluna II. 

 

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!!! 

https://www.todamateria.com.br/exercicios-de-ligacoes-quimicas/
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