
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        3º bimestre - 2021 

   ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

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

Professor: Carla Semana: 16 a 20/08 

Tema da aula: Tema 2 – Das Fórmulas à Análise Quantitativa – Coeficientes e 
Raízes 

Equivalente: 06 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: 

Nos anos finais do Ensino Fundamental, já foram apresentados diversos problemas, em 
diferentes contextos, cuja solução conduz a equações do primeiro e do segundo graus. Já 
estamos acostumados a resolver equações de 1º grau (ax + b = 0, com a ≠ 0) e de 2º grau (ax2 
+ bx + c = 0, com a ≠ 0). Agora enfrentaremos equações correspondentes a situações um 
pouco mais enredadas, que conduzem a equações de 3º, 4º e 5º graus. 
 
- Acompanhe a explicação durante a aula e resolva a Atividade 1 A, B, C e D, nas páginas 27 
e 28. 

Instrumento para 
verificação da 
aprendizagem:  

- Realização da atividade solicitada. 
- Acompanhamento das aulas. 
 

Data de entrega:  Até 23/08, preferencialmente para o e-mail clscarla7@gmail.com  

 

Bom Trabalho! 
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                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        3º bimestre - 2021 

   ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Física Série: 3ª A/B/C 

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

Tema da aula: Matéria, suas propriedades e organização Equivalente: 02 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 faremos uma introdução ao estudo sobre as propriedades da 
matéria, iniciando a partir dos modelos atómicos de Dalton, Thomson, 
Rutherford, Bohr. 
 
ATIVIDADE 1 – MODELOS ATÔMICOS, páginas 53. 
 
O aluno ficará responsável por realizar e entregar apenas a pesquisa da Atividade 
1, sobre os modelos atômicos de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. 
Elaborando uma tabela e registrando as ideias centrais de cada modelo. 
Procurando notar em qual modelo se introduzem as cargas elétricas no interior 
do átomo e a forma como elas estão distribuídas. 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 16 a 20/8 

Tema da aula: Elaborando Uma Proposta de Alimentação Saudável Equivalente: 03 aulas 

Habilidades:  Identificar as principais características da circulação humana. 

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

Conteúdo: Aspectos da biologia humana: Funções vitais do organismo humano. 

Atividade contextualizada: O objetivo das atividades propostas é explorar a discussão coletiva e incentivar os 

estudantes a exporem suas opiniões, pois este é um momento de sondagem e é imprescindível a ativação de 

conhecimentos prévios. Espera-se que os estudantes citem termos relacionados a obtenção de energia, já estudados 

anteriormente, tais como: metabolismo, obtenção de energia (ATP) e respiração celular. 

Atividades: Elaborando uma proposta de alimentação saudável, nas páginas 92 e 93; Proposta de cardápio para o(a) 

colega entrevistado(a), nas páginas 93 e 94. 

 

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:   3ªs A/ B/ C 

Professor Mª  Cristina Semana: de 16 a 20 de agosto 

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

Equivalente: 02 aulas 

Habilidades:  Avaliar vantagens e desvantagens do uso da biomassa como fonte alternativa (ao petróleo e ao gás 

natural) de materiais combustíveis.               

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

Conteúdo: Recursos fossilizados para a sobrevivência humana: gás natural, carvão mineral e petróleo. 

 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 – COMPOSIÇÃO, PROCESSAMENTO E USOS DO PETRÓLEO, DO GÁS NATURAL E DO CARVÃO MINERAL: 

1.A - Responder as questões de 1 a 6 na página 85. 

1.C - Assistir ao Vídeo: “Petróleo! Como é extraído? https://www.youtube.com/watch?v=icY-3JRXtiw na página 85. 

Realize, individualmente, um resumo das principais ideias do vídeo. Reflita sobre: como é extraído o petróleo e sua 

produção diária. Preencha a tabela da página 85 do caderno do aluno, após assistirem ao vídeo disponibilizado acima.  

  

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!!! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=icY-3JRXtiw
mailto:arv.labquimica@gmail.com

