
 

E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

3º bimestre - 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES SEMANAIS 

                                 MATEMÁTICA E CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

 

 

Disciplina: Matemática Série: 1ª C e D  

Professor: Maria Aparecida  Semana 27/09 a 01/10 

Tema da aula: Estudo Qualitativo de algumas Funções Equivalente: 5 aulas 

Habilidades: (EM13MAT404) Analisar funções definidas por uma ou mais sentenças (tabela do Imposto de 
Renda, contas de luz, água, gás etc.), em suas representações algébricas e gráficas, identificando 
domínios de validade, imagem, crescimento e decrescimento, e convertendo essas 
representações de uma para outra, com ou sem apoio de tecnologias digitais.  

Material de 
apoio: 

Caderno Currículo em Ação, Volume 3, Situação de Aprendizagem 3. 

Conteúdo: Funções definidas por partes; Gráficos de funções expressas por diversas sentenças; Análise do 
comportamento de funções em intervalos numéricos. 

Atividade 
contextualizada: 

As atividades proposta neste roteiro busca dar ênfase ao significado da interpretação gráfica e 
algébrica de funções definidas por partes. Apresentando algumas características fundamentais, 
referentes ao esboço gráfico e suas aplicações proporcionando também uma discussão e 
ampliação do conhecimento por meio de reflexões e trocas de aprendizagens durante as 
correções.   
 
MOMENTO 1 – Funções definidas por uma ou mais sentenças  
ATIVIDADE 1 – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE FUNÇÕES DEFINIDAS POR PARTES 
Páginas 138 e 139 (1.1 e 1.2) 
 
MOMENTO 3 – AMPLIANDO OS CONHECIMENTOS  
ATIVIDADE 3 – OUTROS CONTEXTOS 
Páginas 142 (3.1 e 3.2) 
 
MOMENTO 4 – APROFUNDANDO OS CONHECIMENTOS 
ATIVIDADE 5 – COMO FICA A TARIFA? 
Páginas 143 (ENEM 2011) 
 

Instrumento 
para verificação 

da 
aprendizagem: 

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

Forma de 
entrega: 

Preferencialmente para o e-mail maria.laurentino@servidor.educacao.sp.gov.br 

Data de 
entrega: 

04 de outubro 

 
 

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:maria.laurentino@servidor.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: 27/09 a 01/10 

Tema da aula: FENÔMENOS NATURAIS, AÇÕES HUMANAS 
E A BUSCA DO 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, SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 
1 – FENÔMENOS NATURAIS, AÇÕES HUMANAS E A BUSCA DO EQUILÍBRIO 

Conteúdo: RADIAÇÕES ELETROMAGNÉTICAS 

Atividade contextualizada: Graças à natureza somos cercados de radiações por todos os lados. Radiações 
tais que permitem a manutenção da vida na Terra. Consequentemente, a 
existência de fenômenos naturais está ligada a existência das radiações e como 
elas se apresentam fisicamente. Deste modo, estudaremos não apenas a 
natureza das radiações, mas também os processos tecnológicos em que estamos 
inseridos. 
 
MOMENTO 2 – AS CARACTERÍSTICAS DAS ONDAS ELETROMAGNÉTICAS, página 
189 e 190. 

Instrumento para 
verificação da 
aprendizagem: 

Registro do roteiro no caderno. Participação durante as aulas. 

Forma de entrega: Nesta semana não terá entrega de roteiro  

 

 

Bom Trabalho! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                              E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        3º bimestre - 2021 

                    ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Biologia Série: 1ª A, B, C, D. 

Professor: Neide Semana:  27 a 01/10 

Tema da aula: SA 1- 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: No roteiro dessa semana daremos continuidade às atividades da aula anterior, 

desenvolvendo a Atividade Demonstrativa, onde iremos verificar o processo de absorção do Nitrogênio pelos seres 

vivos.  

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

OBSERVAÇÃO: Daremos continuidade ao roteiro, pois não houve tempo hábil para fazer as atividades devido a aula 

prática em sala. 

Instrumento para verificação da aprendizagem: 

Realização das atividades solicitadas. 

Participação durante as aulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                    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: 27 de setembro a 01 de outubro 

Tema da aula SA3-CIÊNCIA SEGURA NO COTIDIANO                               
SA4-CIÊNCIA DOS MATERIAIS 

Equivalente:  02 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; (EM13CNT303) 

Interpretar textos de divulgação científica que tratem de temáticas das Ciências da Natureza, disponíveis em diferentes 

mídias, considerando a apresentação dos dados, tanto na forma de textos como em equações, gráficos e/ou tabelas, 

a consistência dos argumentos e a coerência das conclusões, visando construir estratégias de seleção de fontes 

confiáveis de informações; (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.brasilescola.uol.com.br/exercicios-quimica/exercicios-sobre-

densidade.htm  

 

Conteúdo: Materiais (propriedades físico-químicas, estruturas, composições, características, toxicidade). Produção e 

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

 

Atividade contextualizada: Essas atividades auxiliarão na fixação do conteúdo dessa semana passada. 

1- Três líquidos (água, benzeno e clorofórmio) foram colocados numa proveta, originando o seguinte aspecto: 

 

A seguir temos uma tabela com as densidades de cada líquido. Baseando-se nessas informações e em seus 
conhecimentos sobre densidade, relacione as substâncias A, B e C com as mencionadas na tabela. Justifique sua 
resposta. 

 

https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-quimica/exercicios-sobre-densidade.htm
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-quimica/exercicios-sobre-densidade.htm


 

 

 

 
Instrumento para verificação da aprendizagem: Participação durante a aula e entrega das atividades por e-mail. 

Forma de entrega: Preferencialmente, para o e-mail arv.labquimica@gmail.com PARA TODOS OS ALUNOS, 
PRESENCIAL E ON-LINE.  

Data de entrega: Até 01/10/2021 (Sexta-Feira) 

 

                                                                               Aula dada!!!    

                                                                               Aula estudada!!! 

                                                           

 

mailto:arv.labquimica@gmail.com

