
 

E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

3º bimestre - 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES SEMANAIS 

                                 MATEMÁTICA E CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

 

 

Disciplina: Matemática Série: 1ª C  

Professor: Maria Aparecida  Semana 06/09 a 10/09 

Tema da aula: Sequências Numéricas e Progressão Aritmética Equivalente: 5 aulas 

Habilidades: (EM13MAT507) Identificar e associar progressões aritméticas (PA) a funções afins de 
domínios discretos, para análise de propriedades, dedução de algumas fórmulas e 
resolução de problemas. 

Material de apoio: https://exercicios.mundoeducacao.uol.com.br/exercicios-matematica/exercicios-sobre-
progressao-aritmetica.htm  

Conteúdo: Sequências Numéricas e Progressão Aritmética 

Atividade 
contextualizada: 

Tendo como finalidade um aprofundamento dos conteúdos Sequência Numérica e 
Progressão Aritmética, as atividades propostas neste roteiro têm como objetivo ampliar 
seus conhecimentos em resolução de problemas envolvendo o nosso cotidiano.  

Instrumento para 
verificação da 
aprendizagem: 

Registro no caderno de Matemática. Participação durante as aulas. Entrega das atividades. 

Forma de entrega: Preferencialmente para o e-mail maria.laurentino@servidor.educacao.sp.gov.br 

Data de entrega: 13 de setembro 

 

 1)  Determine os quatro primeiros termos de uma PA e a razão, cujo termo geral é: 

 

 

2)  Sobre progressões aritméticas, marque a alternativa correta: 

I – Uma progressão aritmética é crescente quando sua razão é positiva 

II – Uma progressão aritmética é constante quando sua razão é zero. 

III – Uma progressão aritmética é decrescente quando sua razão é negativa.  

A)  Somente a afirmativa I é verdadeira                                B) Somente a afirmativa II é verdadeira                                             
C ) Todas as afirmativas são  verdadeiras.                             D ) Somente a afirmativa III é verdadeira 

 
3)  Complete a seguinte progressão aritmética, P.A = ( ___, 14, ___, 28...) e marque a alternativa correta: 

a) 3 e 16                                     b) 8 e 18                               c) 7 e 17                                                d) 7 e 21 
 

 

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 
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4)  A altura de uma planta, em centímetros, ao decorrer dos dias, foi anotada e organizada conforme a tabela 
seguinte. Se esse comportamento de crescimento for mantido, essa planta terá a altura de 65,5 cm, após: 

 

A) 20 dias                 B) 22 dias                    C) 23 dias                         D) 25 dias                                     E) 26 dias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                 E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                           3º bimestre – 2021  

                         ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Física Série: 1ª A/B/C/D 

Professor: Márcio Semana: 06/09 a 10/09 

Tema da aula: Eletricidade (choque elétrico) 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: Eletricidade (choque elétrico) 

Atividade contextualizada: Neste roteiro iniciaremos um novo tema: Eletricidade (choque elétrico), onde 
daremos ênfase ao debate em que diferentes situações cotidianas nas quais o 
risco de choques e acidentes elétricos podem estar presentes e como seria 
possível evitá-los por meio do conhecimento científico.  
 
MOMENTO 3 – RISCOS E PERIGOS DA ENERGIA ELÉTRICA: ATIVIDADE 1 e 
ATIVIDADE 2, páginas 180 e 181 
 
O aluno ficará responsável por realizar e entregar apenas as questões da 
Atividade 1 (PARA COMEÇO DE CONVERSA) e da Atividade 2.  

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: 13 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:  6 a 10/9 

Tema da aula: SA 1– 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: É uma atividade de retomada do Volume 1 - Situação de Aprendizagem 1 - “Em todo lugar 

tem ciência? onde os seres vivos adquirem energia a partir dos alimentos que consomem, e essa energia dá a 

capacidade ao corpo de executar todas as funções necessárias para sua sobrevivência (funções vitais).  O conteúdo a 

ser desenvolvido, fluxo de matéria e/ou energia, fica entendido como o "caminho" percorrido pela matéria, também 

chamada de biomassa, ou pela energia ao longo de um ecossistema.  

 

Atividade: página 160, Currículo Em Ação, Volume 3 

MOMENTO 1- FLUXO DA MATÉRIA 

1.1. Quando um organismo se alimenta do outro nas relações da cadeia alimentar, há transferência tanto de energia 

quanto de matéria.                                                                                                                 

a) Consulte seu glossário e/ou outro material disponível e defina, em seu caderno de anotações, matéria e energia. 

b) Como se dá o fluxo de energia na natureza? E o fluxo de matéria? 

 

1.2 Observe a imagem 1: 

 
 

 
 
a) Destaque os elementos bióticos e abióticos presentes neste 
ambiente.  
b) Que relações os seres vivos estabelecem com o ambiente? Aponte-
as na imagem por meio de setas descrevendo-as. 

 

 

 

 

 



 

 

1.3 Observe a imagem 2: 

a) O que está acontecendo com os vegetais em nível bioquímico?  
b) O que há em comum entre os dois processos bioquímicos que as plantas 
estão realizando? Faça suas anotações em seu caderno pessoal.  
c) A partir do estudo desses processos bioquímicos observados e analisados 
nas imagens 1 e 2, complemente o esquema abaixo que demonstra os ciclos 
nos quais os elementos estão diretamente ligados, além de serem 
extremamente importantes para a sobrevivência dos seres vivos. Considere 
os seguintes termos para completar o esquema: CO2 , Carboidrato, 
Respiração, Alimentação, Fungos/Bactérias, Herbívoro, Fotossíntese, 
Decomposição e Planta.  

 

 

d) Os processos que reciclam constantemente os elementos químicos na natureza denominam-se “ciclos 

biogeoquímicos”. Para compreender esse processo, defina em seu caderno e/ou glossário o significado de cada parte 

deste fenômeno: ciclo + bio + geo + químico e pesquise em diferentes fontes, a importância dos ciclos biogeoquímicos 

e a importância destes ciclos para a manutenção do equilíbrio sistêmico. 

 

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: 13 de setembro. 
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                                      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: 06 a 10 de setembro 

Tema da aula SA3-CIÊNCIA SEGURA NO COTIDIANO Equivalente: 02 aulas 

Habilidade: (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 Currículo em Ação Vol. 2  

Conteúdo: Equipamentos de proteção individual (EPI) e coletiva (EPC). Ações de segurança e descarte adequado de 
materiais, resíduos, substâncias nocivas e tóxicas produzidas em ambientes de trabalho e/ou laboratórios químicos. 

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

semana. 

Atividade 2.1 

Página 198, CADERNO DO ALUNO CURRÍCULO EM AÇÃO, VOL 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: Até 10/09/2021 (Sexta-Feira) 
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