
 

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: 20 a 24 de setembro 

Tema da aula: Situação de aprendizagem 2 - As Representações da Função 
Polinomial do 2º Grau 

Equivalente: 05 aulas 

Habilidade: (EM13MAT402) Converter representações algébricas de funções polinomiais de 2º grau em 
representações geométricas no plano cartesiano, distinguindo os casos nos quais uma variável 
for diretamente proporcional ao quadrado da outra, recorrendo ou não a softwares ou 
aplicativos de álgebra e geometria dinâmica, entre outros materiais. 

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: 

Daremos sequência ao conteúdo de Funções Polinomiais do 2º grau através de situações-
problemas contextualizadas, sendo capazes de identificar as interdependências entre suas 
grandezas envolvidas, sua representação no plano cartesiano, verificação de suas raízes, seus 
vértices e seus pontos de máximo e pontos de mínimo. Faremos em aula as seguintes atividades:   
 
MOMENTO 4 – APROFUNDANDO OS CONHECIMENTOS  
ATIVIDADE 5 – PROBLEMAS ENVOLVENDO FUNÇÕES QUADRÁTICAS: 
- 5.3 na página 136; 
 
MOMENTO 5 – VOCÊ APRENDEU?  
ATIVIDADE 6 – AVALIE SEUS CONHECIMENTOS: 
- 6.1 na página 137. 
 
- 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:  27/09/2021 

 

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: 20/09 a 24/09 

Tema da aula: A FÍSICA NAS CONSTRUÇÕES Equivalente: 2 aulas 

Habilidades: (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 do aluno, Currículo em Ação, Volume 2, SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 
4: A CIÊNCIA DOS MATERIAIS 

Conteúdo: Dilatação Térmica 

Atividade contextualizada: Neste roteiro iniciaremos um novo tema: A Física nas construções, que trará uma 
discussão sobre a dilação térmica nos materiais usados nas construções civis. 
Deste modo, veremos como os engenheiros precisam considerar esta 
propriedade física para que tudo fique de acordo com o planejado, não 
prejudicando a obra final.      
 
MOMENTO 2 – A DILATAÇÃO TÉRMICA NAS CONSTRUÇÕES, ATIVIDADE 1 – 
DILATAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIS, página 183 e 184 
 

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: 27 de setembro 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: 1ª A, B, C, D. 

Professor: Neide Semana:  20 a 24/9 

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

Equivalente: 2 aulas 

Habilidades:  
 
 

(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: No roteiro dessa semana será uma atividade demonstrativa onde iremos verificar o 

processo de absorção do Nitrogênio pelos seres vivos.  

Atividade: Atividade demonstrativa 2.4: questões; a, b, c, d, e, f, g, na página 163. 

 

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: 27 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: 20 a 24 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 da última semana. 

OBS: Daremos continuidade ao roteiro da aula anterior, por não termos finalizado a parte experimental proposta. 

Atividade Quadro 2 

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 24/09/2021 (Sexta-Feira) 

 

 

mailto:arv.labquimica@gmail.com

