
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        3º bimestre - 2021 

                       ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

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

Professor: Regina Bizarro Semana: 23 a 27 de agosto 

Tema da aula: Tama 3 e 4: 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 25, 26 e27 na página 37 e Atividade 38 na 
página 43 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: 30/08/2021 
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                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        3º bimestre - 2021 

   ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Física Série: 2ª A/B/C 

Professor: Márcio Semana: 23/08 a 30/08 

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 3, páginas 49 e 50: A partir da aula e após realizar a leitura do texto 
“ALTURA E INTENSIDADE DO SOM”, o aluno deverá responder às questões 1, 2, 
e 3, da página 50.  
 

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! 
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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: 23 a 27/8 

Tema da aula: Síndromes Cromossômicas Humanas Equivalente: 02 aulas 

Habilidade:  Identificar e caracterizar os mecanismos básicos envolvidos na determinação do sexo dos 
organismos em geral. 

Material de apoio: Caderno do aluno SÃO PAULO FAZ ESCOLA, 1º Semestre. 

Conteúdo: Síndrome de Down, Turner e Klinefelter 

Atividade contextualizada: A proposta desta atividade é retomar as aprendizagens sobre cariótipo e heranças 

genéticas para estudarem algumas síndromes cromossômicas, lembrando que o fundamental é que compreendam a 

relação entre genes e cromossomos, e as implicações de mutações e perda de cromossomos nas características das 

pessoas. 

Atividades: Síndrome de Down, Turner e klinefelter, na página 100; Genética Humana e Saúde – Grupos Sanguíneos 

(ABO e Rh) – transfusões e incompatibilidades, questões 1,2,3,4, na página 100. 

 

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: 30 de agosto. 
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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: 23 a 27 de agora 

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

Equivalente: 03 aulas 

Habilidades: Relacionar a presença de íons em materiais com a condutibilidade elétrica; Compreender a tabela 

periódica, a partir dos números atômicos dos elementos; Construir o conceito de ligação química em termos das 

atrações e repulsões entre elétrons e núcleos. 

Material de Apoio: https://exercicios.mundoeducacao.uol.com.br/exercicios-quimica/exercicios-sobre-

distribuicao-eletronica.htm  

Conteúdo: Transformações química como resultantes de quebra e formação de ligações.                                                                                                       

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

conteúdo. 

1- O alumínio pode formar um cátion trivalente, ou seja, apresenta valência +3. Portanto, o íon   apresenta: 

a) 10 prótons, 13 elétrons e 14 nêutrons.                                                b) 14 prótons, 13 elétrons e 10 nêutrons. 

c) 13 prótons, 10 elétrons e 14 nêutrons                                                  d) 13 prótons, 13 elétrons e 14 nêutrons. 

 

2. A distribuição eletrônica do bário (Z=56) na ordem crescente de energia é: 

a) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 6s2                                        c) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 

b) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f12                                                            d) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f10 

 

3. (Unaerp) O fenômeno da supercondução de eletricidade, descoberto em 1911, voltou a ser objeto da atenção do 

mundo científico com a constatação de Bednorz e Müller de que materiais cerâmicos podem exibir esse tipo de 

comportamento, valendo um prêmio Nobel a esses dois físicos em 1987. Um dos elementos químicos mais 

importantes na formulação da cerâmica supercondutora é o ítrio: 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d1. O número de camadas e o número de elétrons mais energéticos para o ítrio, 

serão, respectivamente: 

a) 4 e 1.                       b) 5 e 1.                     c) 4 e 2.                     d) 5 e 3.                      e) 4 e 3. 

 

 

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

Forma de entrega: Responder no caderno, 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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