
 

E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

3º bimestre - 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES SEMANAIS 

                                 MATEMÁTICA E CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

 

 

Disciplina: Matemática Série: 1ª A, B 

Professor: Cida Sol Semana: 13 a 17 de setembro 

Tema da aula: Situação de Aprendizagem 1 - Investigando a Lei de 
Formação de uma Função 

Equivalente: 05 aulas 

Habilidade: (EM13MAT502) Investigar relações entre números expressos em tabelas para representá-los no 
plano cartesiano, identificando padrões e criando conjecturas para generalizar e expressar 
algebricamente essa generalização, reconhecendo quando essa representação é de função 
polinomial de 2º grau do tipo y = ax2. 

Material de apoio: Caderno CURRÍCULO EM AÇÃO, Volume 3  

Conteúdo: Funções polinomiais do 2º grau (função quadrática): gráfico, raízes, pontos de máximo e 
mínimo, crescimento e decrescimento, concavidade. 

Atividade 
contextualizada: 

Iniciaremos o conteúdo de Funções Polinomiais do 2º grau através da retomada de conceitos 
dados na série anterior, e, a partir de criação de tabelas, observação e a análise da variação 
entre as grandezas envolvidas, faremos sua representação no plano cartesiano, analisando 
pontos de máximo e mínimo, crescimento, decrescimento e sua concavidade. Faremos em aula 
as seguintes atividades: 
 
MOMENTO 3: ESTUDO DA FUNÇÃO POLINOMIAL DE SEGUNDO GRAU f(x) = ax2, COM a ≠ 0 e x 
∈ ℝ 
ATIVIDADE: A REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DA FUNÇÃO: f(x) = ax2, COM a ≠ 0 e x ∈ ℝ:  
- 3.3 na página 129;  
- 3.5, itens a) e e) na página 130 
 
 
- Caderno CURRÍCULO EM AÇÃO, Volume 3. 
 

Instrumento para 
verificação da 
aprendizagem: 

Registro no Caderno Currículo em Ação, Volume 3, ou no caderno de Matemática. Participação 
durante as aulas. Entrega das atividades. 

Forma de Entrega: Preferencialmente por meio de fotos, com Nome, Número, Série (para identificação) para o e-

mail: asol@professor.educacao.sp.gov.br 

Data de entrega:  20/09/2021 

 

Bom Trabalho! 

 

 

 

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:asol@professor.educacao.sp.gov.br


 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        3º bimestre - 2021 

                      ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Física Série: 1ª A/B/C/D 

Professor: Márcio Semana: 13/09 a 17/09 

Tema da aula: RADIAÇÃO E SAÚDE 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: RADIAÇÕES, USOS E APLICAÇÕES 

Atividade 
contextualizada: 

Neste roteiro iniciaremos um novo tema: Radiação e Saúde, cujo objetivo é discutir 
sobre o conhecimento das radiações eletromagnéticas e nucleares, já que 
convivemos com elas o tempo todo em nossas vidas. Daremos ênfase as aplicações 
destes conhecimentos principalmente na saúde.   
 
MOMENTO 4: ATIVIDADE 2 – RADIAÇÕES, USOS E APLICAÇÕES, página 182 
 
A partir da aula, o aluno deverá fazer a pesquisa da ATIVIDADE 2, que está na 
página 182, sobre o uso e aplicação das radiações na saúde humana.   

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: 20 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: 1ª A, B, C, D. 

Professor: Neide Semana:  13 a 17/9 

Tema da aula: SA 2- Fenômenos naturais, ações humanas e a busca pelo 
equilíbrio. 

Equivalente: 2 aulas 

Habilidade:  
 
 

(EM13CNT105) Analisar os ciclos biogeoquímicos e interpretar os efeitos de fenômenos 
naturais e da interferência humana sobre esses ciclos, para promover ações individuais 
e/ou coletivas que minimizem consequências nocivas à vida. 

Material de apoio: Caderno do aluno CURRÍCULO EM AÇÃO, Volume 3 

Conteúdo: Ciclos biogeoquímicos; Interferência humana nos ciclos biogeoquímicos (agrotóxicos, fertilizantes, 

pecuária) 

Atividade contextualizada: Nessa atividade iremos identificar alguns elementos químicos, físicos, biológicos e 

geológicos essenciais à vida e também aos seres vivos. 

 

Atividade: página 163 

 MOMENTO 2-   Ciclo biogeoquímico - Ciclo do Nitrogênio: 2.1; 2.2 e 2.3 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem: 

Realização das atividades solicitadas. 

Participação durante as aulas. 

 

Forma de entrega: 

Preferencialmente para o e-mail: pro.neidemartins@gmail.com 

 

Data da entrega: 20 de setembro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pro.neidemartins@gmail.com


 

                            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: 13 a 17 de setembro 

Tema da aula SA 4-CIÊNCIA DOS MATERIAIS Equivalente:  02 aulas 

Habilidade: (EM13CNT301) – Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos 

de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, 

avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica. 

 

Material de Apoio: Caderno currículo em Ação Vol. 2  

Conteúdo: Produção e aplicação (ferro-gusa, cobre, cal, alumínio, aço, soda cáustica, hipoclorito de sódio, polímeros, 
amônia). 

Atividade contextualizada: Essa atividade servirá de fixação ao conteúdo trabalhado no decorrer dessa última 

semana. 

Em aula, será explicado por demonstração o Experimento 1.3, na página 202, para que realizem a Atividade “Quadro 

2” na página 204, CADERNO DO ALUNO – CURRÍCULO EM AÇÃO, Volume 2 

 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem: “ATENÇÃO” Responder no caderno de Química, fotografar e 

entregar o roteiro POR E-MAIL, TODOS OS ALUNOS, PRESENCIAL E ON-LINE.  

Forma de entrega: Preferencialmente, para o e-mail arv.labquimica@gmail.com com nome e série. 

Data de entrega: Preferencialmente até 17/09/2021 (Sexta-Feira) 

 

 

 

mailto:arv.labquimica@gmail.com

