
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        3º bimestre - 2021 

   ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

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

Professor: Carla Semana: 23 a 27/08 

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

Habilidades:  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: 

Até o momento vimos diferentes equações até o 2° grau, porém agora vamos mais além nas 
equações do 3° grau, já ficou evidente que os expoentes indicam a ordem das funções, para 
compreender melhor essas situações vamos analisar quantitativamente os coeficientes e as 
raízes desse tipo de função.  
Encontre, por fatoração, as raízes das equações: 
a) 𝑥3 + 6𝑥2 − 4𝑥 − 24 = 0 
b) 𝑥3 + 3𝑥2 − 6𝑥 − 18 = 0 
c) 𝑥3 − 4𝑥2 − 10𝑥 + 40 = 0 
d) 𝑥3 − 3𝑥2 − 4𝑥 + 12 = 0 

Instrumento para 
verificação da 
aprendizagem:  

 
- Realização da atividade solicitada. 
- Acompanhamento das aulas. 

Forma de entrega: 
 
Preferencialmente para o e-mail clscarla7@gmail.com 

Data de entrega:  Até 30/08  

 

Bom Trabalho! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 23/08 a 27/08 

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

Habilidades: Reconhecer os átomos como elementos básicos constituintes de todos esses 
materiais | Compreender historicamente o processo de construção dos modelos 
atômicos (Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr) | Analisar as transições, entre 
níveis de energia, possíveis a um elétron no átomo de hidrogênio | Utilizar o 
modelo de quantização da energia para explicar a absorção e a emissão de 
radiação pela matéria | Comparar os modelos atômicos de Rutherford e de Bohr 

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

Conteúdo: Modelos atômicos. 

Atividade contextualizada: Neste roteiro continuaremos o estudo sobre as propriedades da matéria, dando 
ênfase ao modelo atômico de Bohr. 
 
ATIVIDADE 1 – MODELOS ATÔMICOS, páginas 53: A partir da aula e após realizar 
a leitura do texto “BOHR E SEU NOVO MODELO DE ÁTOMO”, o aluno deverá 
responder à questão 2, a), b), c) e d).  
 

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: 3ª A, B, C, 

Professor: Neide Semana: 23 a 27/8 

Tema da aula: Reprodução Humana Equivalente: 03 aulas 

Habilidades:   Identificar o princípio básico de funcionamento dos métodos anticoncepcionais mais 
disseminados. 

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

Conteúdo: Contraceptivos 

Atividade contextualizada: O objetivo das atividades propostas é orientar os estudantes sobre a importância de 

realizarem uma pesquisa com foco e tendo em mente o que se deve responder com ela no caso, as questões 

apresentadas na atividade. Será comentado em aula que a construção de esquemas serve para organizar as 

informações e facilitar a comparação entre os sistemas, bem como as relações entre os sistemas reprodutores, 

endócrino e nervoso, além de permitir um melhor entendimento sobre o papel dos hormônios, também durante a 

puberdade. Atividades: 

Página 94 – Reprodução Humana.  

Página 95 – Contraceptivos, será explicada a atividade em aula, para o desenvolvimento do próximo Seminário. 

 

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

Forma de entrega:  

Preferencialmente por 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: 3ªs A/ B/ C 

Professor Mª Cristina Semana: 23 a 27 de agosto 

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

Equivalente: 02 aulas 

Habilidade: Reconhecer a biomassa como recurso renovável da biosfera.   

 

Material de apoio: Caderno São Paulo Faz Escola, 2º Semestre. 

 

Conteúdo:  Recursos fossilizados para a sobrevivência humana: – gás natural, carvão mineral e petróleo; Biomassa 
como fonte de materiais combustíveis.                  

 

Atividade contextualizada: Através dessa atividade estarei aguçando a curiosidade do aluno sobre o próximo 
conteúdo, que tratará sobre recursos fossilizados para a sobrevivência humana:  – gás natural, carvão mineral e 
petróleo. 

ATIVIDADE 1.G: Preencham a tabela página 86 do caderno do aluno.   

Para auxiliar, assistam os vídeos: 

• Vídeo 1: “O caminho do Gás Natural”. Disponível em:  

https://www.youtube.com/watch?v=Y_CuYA_Pj8g 

• Vídeo 2: “Energia – De onde vem o gás natural”. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=TnhcxI9Jd6Q 

  

 

Instrumento para verificação da aprendizagem: Resolução das as atividades no caderno de Química; 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!!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_CuYA_Pj8g
https://www.youtube.com/watch?v=TnhcxI9Jd6Q
mailto:arv.labquimica@gmail.com

