
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        3º bimestre - 2021 

                       ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

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

Professor: Regina Bizarro Semana: 16 a 20 de agosto 

Tema da aula: Tama 1: Matrizes - Significados Equivalente: 05 aulas 

Habilidades: Compreender o significado das matrizes e das operações entre elas na 
representação de tabelas e de transformações geométricas no plano. 

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

Conteúdo: Multiplicação de Matrizes. 

Atividade contextualizada: A apresentação do cálculo do produto entre duas matrizes com base em exemplos 
contextualizados é uma abordagem que favorece a aprendizagem e compreensão 
dos alunos sobre esse tema, para auxiliar neste caminho metodológico, propomos 
algumas atividades, desenvolvidas sobre contextos pertinentes para a introdução 
de tais operações. 
Neste roteiro continuaremos as Atividades 12, 13, 14 e 15, nas páginas 26 e 27 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 por e-mail para reginaeliza@prof.educacao.sp.gov.br  

Data de entrega: 23/09/2021 
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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: 16/08 a 20/08 

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 faremos uma introdução ao estudo do som, suas principais 
características, como amplitude, frequência, comprimento de onda, velocidade 
e ressonância de ondas mecânicas, assim como as respectivas aplicações 
cotidianas. 
 
Atividade 1, páginas 46 e 47: A partir da aula e após realizar a leitura e análise 
da figura e do texto da página 47, o aluno deverá responder às questões que 
estão na mesma página, para fixação sobre as características do som. 
 

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: 2ª A, B, C, 

Professor: Neide Semana: 16 a 20/8 

Tema da aula: Transmissão da Vida – Mecanismos de Variabilidade Genética e 

Hereditariedade 

Equivalente: 02 aulas 

Habilidades:  Interpretar dados apresentados em esquemas, tabelas e gráficos a partir de conhecimentos 

sistematizados sobre transmissão das características hereditárias.  

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

Conteúdo: Determinação do sexo e herança ligada ao sexo. 

Atividade contextualizada: A proposta é reforçar a discussão sobre heranças hereditárias, no caso, ligadas ao sexo. O 

Daltonismo é um tema que nos permite desenvolver tais conhecimentos, além de criar pontes para que possamos 

desenvolver os assuntos de forma contextualizada, facilitando assim o entendimento por parte dos(as) estudantes. 

Atividades: Herança Ligada ao Sexo, nas páginas 97 e 98; Compreendendo o Heredogramas, nas páginas 98 e 99. 

 

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 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Química Série:   2ªs A/ B/ C 

Professor Mª  Cristina Semana: de 16 a 20 de agora 

Tema da aula Materiais e suas propriedades: COMPORTAMENTO DOS 

MATERIAIS, MODELOS ATÔMICOS E LIGAÇÕES QUÍMICAS 

Equivalente: 03 aulas 

Habilidades:  Relacionar o número atômico com o número de prótons, e o número de massa com o número de prótons 

e nêutrons. 

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

Conteúdo:  O comportamento dos materiais e os modelos de átomo: as limitações das ideias de Dalton para explicar 

o comportamento dos materiais; o modelo de Rutherford-Bohr. 

Atividade contextualizada: Essas atividades complementares são para reforçar e sanar as dúvidas sobre o conteúdo 

dado na semana.  

 1. Um elemento químico é caracterizado por seu:  

a) número de nêutrons.                                                              b) número atômico.  

c) número de elétrons.                                                               d) número de massa. 

 e) lugar na tabela periódica  

 

2. É dado o íon 20 Ca2+40 Quantos elétrons, prótons e nêutrons apresentam respectivamente esse íon:  

a) 20, 20 e 20;               b) 22, 20 e 20;                c) 20, 22 e 20;             d) 18, 20 e 20;             e) 18, 20 e 40 

 

3.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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