
 

E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

3º bimestre - 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES SEMANAIS 

                                 MATEMÁTICA E CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

 

 

Disciplina: Matemática Série: 3ª A, B e C 

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

Tema da aula: Equação polinomial / Coeficientes e raízes Equivalente: 6 aulas 

Habilidade:  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 cúbicas 

 
Atividade contextualizada: O tema equações cúbicas é muito vasto e nesse momento será dada continuidade no 
assunto falando das Relações de Girard que são igualdades que relacionam as raízes de uma equação algébrica. Devem 
ser utilizadas quando o exercício fala da soma e/ou do produto entre as raízes da equação. 
Considerando a equação genérica: 𝑎𝑥3 + 𝑏𝑥2 + 𝑐𝑥 + 𝑑 = 0 
 

Com as raízes r1, r2 e r3, então as Relações de Girard são: 

𝑟1 + 𝑟2 + 𝑟3 =  −
𝑏

𝑎
 

 

𝑟1. 𝑟2 + 𝑟1. 𝑟3 + 𝑟2. 𝑟3 =
𝑐

𝑎
 

𝑟1. 𝑟2. 𝑟3 = −
𝑑

𝑎
 

 

1. Determine as relações de Girard para o polinômio: 𝑥3 + 7𝑥2 − 6𝑥 + 1 = 0 

2. Uma das raízes de 𝑥3 + 2𝑥2 − 7𝑥 − 2 = 0 é 2. Qual o produto das suas outras raízes? 

3. Considerando a equação: 𝑥3 − 5𝑥2 + 2𝑥 + 4 = 0 e, sabendo que uma de suas raízes é 2, calcule o valor das outras. 

 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem: - Realização da atividade solicitada e acompanhamento das aulas. 

 

Data de entrega:   

Remoto - até 30/08, preferencialmente para o e-mail clscarla7@gmail.com  

Presencial - Apresentar para a professora durante a aula. 

 

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:clscarla7@gmail.com


                                               E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                      3º bimestre - 2021 

                      ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Física Série: 3ª A/B/C 

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

Tema da aula: Matéria, suas propriedades e organização Equivalente: 2 aulas 

Habilidades: Relacionar as cores da luz emitida por diferentes substâncias aquecidas como 
uma propriedade dos elementos químicos; Diferenciar os espectros de emissão 
e absorção; Diferenciar os espectros contínuo e discreto; Relacionar as linhas 
espectrais emitidas por uma estrela à sua composição química; Identificar os 
elementos químicos de uma estrela por meio de comparações entre linhas 
espectrais. 

Material de apoio: Caderno do aluno, SP Faz Escola, 2º Semestre. 

Conteúdo: ESPECTROSCOPIA 

Atividade contextualizada: A partir deste roteiro estudaremos a ciência chamada espectroscopia, que 
consegue identificar a constituição da matéria, a partir da análise do espectro da 
luz emitida por materiais aquecidos, pois estes emitiam luz característica. 
 
ATIVIDADE 2 – ESPECTROSCOPIA, páginas 54, 55 e 56: A partir da aula e após 
realizar a leitura do texto “ESPECTRO ATÔMICOS”, o aluno deverá responder à 
questão 2: a), b), c) e d) da página 56.  
 

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: 3ª A, B, C. 

Professor: Neide Semana: 30 a 03/9 

Tema da aula: ORIGEM DA VIDA Equivalente: 03 aulas 

Habilidade:  Interpretar a história da vida na Terra com base em escala temporal, indicando os principais 
eventos (surgimento da vida, das plantas, do homem etc.) 

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

Conteúdo: Hipóteses sobre a origem da vida. 

Atividade contextualizada: Desenvolveremos esta atividade com alguns questionamentos com vistas a possibilitar o 

levantamento de conhecimentos prévios acerca desse tema, registrar as principais ideias e discutir em uma roda de 

conversa, mas, acima de tudo, respeitar as opiniões e/ou crenças religiosas presentes nas diversas culturas do Brasil e 

do mundo. 

Atividades 1, 2, 3 nas páginas 111 e 112; 

Atividades 1, 2, 3, 4, 5 na página 112. 

 

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:   3ªs A/ B/ C 

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

Tema da aula Biosfera como fonte de materiais para uso humano 
Extração de materiais úteis da biosfera. 

Equivalente: 02 aulas 

Habilidade: Escrever fórmulas estruturais de hidrocarbonetos a partir de sua nomenclatura e vice-versa.    

Material de apoio: Caderno São Paulo Faz Escola 

Conteúdo: Arranjos atômicos e moleculares para explicar a formação de cadeias, ligações, funções orgânicas e 

isomeria. 

                  

Atividade a ser realizada: Essa atividade será desenvolvida para que o aluno tenha noção da nomenclatura dos 

Hidrocarbonetos, e para facilitar a compreensão do estudo do Carbono, conteúdo que está sendo trabalhado esse 

bimestre. 

1.I Leia o texto “Recomendações da IUPAC para a Nomenclatura de Moléculas Orgânicas”. Disponível em: 

https://www.todamateria.com.br/hidrocarbonetos/  

Atividade: Preencha a tabela do caderno do aluno São Paulo faz Escola, na página 87: 

1.l - Tabela – Nomenclatura dos Hidrocarbonetos 

 

 

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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