
 

E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

3º bimestre - 2021 

   ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Matemática Série: 1ª C e D  

Professor: Maria Aparecida  Semana: 16/08 a 20/08 

Tema da aula: APROFUNDAMENTO DO ESTUDO DE FUNÇÕES POLINOMIAIS 
DO 1º GRAU  

Equivalente: 05 aulas 

Habilidades: Habilidades: (EM13MAT401) Converter representações algébricas de funções polinomiais 
de 1º grau em representações geométricas no plano cartesiano, distinguindo os casos nos 
quais o comportamento é proporcional, recorrendo ou não a softwares ou aplicativos de 
álgebra e geometria dinâmica. 

Material de apoio: Caderno Currículo em Ação, Volume 2, Situação de Aprendizagem 4 
 

Conteúdo: FUNÇÕES POLINOMIAIS DE 1º GRAU 

Atividade 
contextualizada: 

As atividades propostas têm finalidade por meio da Leitura e Interpretação de Texto 
envolvendo a Pesquisa dos conteúdos abordados um Aprofundamento do Estudo de 
Funções Polinomiais de 1º Grau através de experiências na prática o processo de localização 
de pares ordenados no plano cartesiano, compreendendo também o conceito de zero da 
função.  
 
MOMENTO 1 – VOCÊ LEMBRA? 
ATIVIDADE 1 – PARES ORDENADOS – Pesquisa e Leitura 1.1 e 1.2, páginas 139 e 140; 
Resolver a atividade 1.3 - Fazendo e aprendendo: Arte no plano cartesiano, páginas 141. 
 
MOMENTO 2 – APROFUNDANDO O ESTUDO DAS FUNÇÕES POLINOMIAIS DE 1º GRAU 
ATIVIDADE 2 – AS FUNÇÕES POLINOMIAIS DO 1º GRAU- Leitura das páginas 141, 142, 143 e 
144. 
Resolver a atividade 2.4 Fazendo e aprendendo, página 145 
 

Instrumento para 
verificação da 
aprendizagem: 

Registro no Caderno Currículo em Ação, Volume 2, 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: 23 de agosto 
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                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        3º bimestre - 2021 

   ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Física Série: 1ª A/B/C/D 

Professor: Márcio Semana: 16/08 a 20/08 

Tema da aula: SOM - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E FONTES Equivalente: 2 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: Som (ondas sonoras, altura; frequência; timbre; intensidade; propagação; saúde 

auditiva). 

Atividade contextualizada: Neste roteiro faremos uma introdução ao estudo do som, suas principais 
características, e verificar os cuidados que se deve tomar quanto a ele em nosso 
dia a dia. 
 
MOMENTO 1 – SOM E A SAÚDE HUMANA: ATIVIDADE 1, ATIVIDADE 2 e 

ATIVIDADE 3, páginas 176 e 177. 
 
O aluno ficará responsável por realizar e entregar apenas a pesquisa sobre o som 
(ATIVIDADE 2), levando em consideração os seguintes aspectos: a) Como as 
características do som podem estar relacionadas à saúde auditiva? b) Quais 
cuidados devemos ter aos ouvirmos sons muito intensos ou estarmos em 
ambientes com muito ruídos? c) Quais os riscos que corremos por estarmos em 
locais com sons muito intensos? Observando seu cotidiano, você considera que 
está em locais seguros para sua saúde auditiva? d) Quais ações cotidianas podem 
ser prejudiciais à saúde auditiva? Como podemos evitá-las? 
 

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: 23 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: 1ª A, B, C, D. 

Professor: Neide Semana:  16 a 20/8 

Tema da aula: SA 2 - ENERGIA: RELAÇÕES COM O MUNDO ATUAL 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 

Conteúdo: Alternativas ecológicas para produção de energia (biomassa e resíduos)  

Atividade contextualizada: As atividades propostas têm como objetivo levar os(as) estudantes a refletirem sobre suas 

ações diárias quanto ao gasto de energia elétrica. Espera-se também que consigam estabelecer uma relação entre 

consumo/produção de energia elétrica/impactos ambientais (positivos e negativos). 

Atividade: MOMENTO 4 – ELETRO-DEPENDÊNCIA: ISSO EXISTE? 4.1; 4.2; 4.3, nas páginas 219 e 220 

                                          

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: 23 de agosto. 
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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: 16 a 20 de agosto 

Tema da aula  SA3: Combustíveis que Movem o Mundo Equivalente:  02 aulas 

Habilidade: (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: https://exercicios.mundoeducacao.uol.com.br/exercicios-quimica/exercicios-sobre-numero-

atomico-numero-massa.htm 

Conteúdo: Conservação de Massa: quantidade de matéria - relações entre massas, mol e número de partículas; Íons: 

cátions e ânions. 

Atividade contextualizada: Serão desenvolvidas as seguintes atividades complementares, possibilitando o 

aprofundamento dos conceitos estudados em aula durante a semana, reforçando o conteúdo.  

1) (IFSP) O elemento químico Mg (magnésio), de número atômico 12, é um micronutriente indispensável para a 
realização de fotossíntese, sob a forma de íons Mg2+. Pode-se afirmar que o número de prótons e o número de elétrons 
presentes no íon Mg2+ são, respectivamente, 
a) 2 e 2.                b) 2 e 10.             c) 10 e 10.          d) 10 e 12.              e) 12 e 10. 
 
 
2) O símbolo para o íon cálcio, Zn2+, indica que: 
I. é um cátion; 
II. possui dois prótons a mais que o respectivo átomo neutro; 
III. ganhou dois elétrons em relação ao átomo neutro; 
 
Assinale a alternativa que indica as afirmações corretas: 
a) I.              b) II.              c) III.              d) I e II.                e) II e III. 
 
 
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 23/08/2021 (Segunda-Feira) 

                                                                                                                                 Aula dada!  

                                                                                                                             Aula estudada!!! 
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