
 

E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

3º bimestre - 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES SEMANAIS 

                                 MATEMÁTICA E CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

 

 

Disciplina: Matemática Série: 2ª A, B, C 

Professor: Regina Bizarro Semana:  20 a 24 de set 

Tema da aula: TEMA 2: Formação de Filas Sem e Com 
Elementos Repetidos. 

Equivalente: 05 aulas 

Habilidade: Compreender os raciocínios combinatórios aditivo e multiplicativo na resolução de 
situações-problema de contagem indireta do número de possibilidades de 
ocorrência de um evento. 

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

Conteúdo: Combinações. 

Atividade contextualizada: Apresentar o cálculo de probabilidades sem a exigência de raciocínio combinatório 
significa priorizar o fato de que podemos expressar a chance de ocorrência de um 
evento por intermédio de uma razão (divisão) entre dois valores: a parte e o todo. 
O numerador (“parte decima” da fração) dessa razão (divisão/ fração) coincide com 
o número de resultados esperados para o experimento, enquanto o denominador 
(“parte de baixo” da fração) coincide com o número de resultados possíveis, todos 
eles considerados igualmente prováveis. Exercitar a curiosidade intelectual e 
recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a 
análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e 
testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções (inclusive 
tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 
Neste roteiro abordaremos as Atividade 13 na página 08 do caderno São Paulo Faz 
Escola, do 2º Semestre. 

Instrumento para 
verificação da 
aprendizagem: 

Atividades 15 e 16, pág 9, resolvidas no Caderno São Paulo Faz Escola ou no Caderno 
de Anotações do Aluno.  

Forma de entrega: Foto enviada, preferencialmente, por e-mail para 
reginaeliza@prof.educacao.sp.gov.br  

Data de entrega: 27/09/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:reginaeliza@prof.educacao.sp.gov.br


 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        3º bimestre - 2021 

   ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Física Série: 2ª A/B/C 

Professor: Márcio Semana: 20/09 a 27/09 

Tema da aula: TEMA 2 – Luz: Fontes E Características 
Físicas 

Equivalente: 02 aulas 

Habilidades: Habilidade: Reconhecer diferentes instrumentos ou sistemas que servem para 
ver, melhorar e ampliar a visão, como olhos, óculos, lupas, telescópios, 
microscópios etc., visando à sua utilização adequada. 

Material de apoio: Caderno do aluno, SP FAZ ESCOLA, 2º Semestre  

Conteúdo: Formação de imagens, propagação, reflexão e refração da luz.  

Atividade contextualizada: Neste roteiro continuaremos o estudo do tema, LUZ: FONTES E 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, mas daremos um olhar especial ao fenômeno físico 
da refração, observando como e onde ocorre em nosso cotidiano.  
 
Atividade 3, página 56: A partir da aula, o aluno deverá responder às questões 
1, 2 e 3.  
 

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! 
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                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        3º bimestre – 2021 

                         ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL  

Disciplina: Biologia Série: 2ª A, B, C, 

Professor: Neide Semana: 20 a 24/9 

Tema da aula: DNA – A receita da vida e seu código Equivalente: 02 aulas 

Habilidades:  Relacionar a duplicação do DNA ao processo de divisão celular 

Material de apoio: Caderno do aluno SÃO PAULO FAZ ESCOLA, 2º Semestre. 

Conteúdo: RNA – a tradução da mensagem 

Atividade contextualizada. Nesta atividade será trabalhado análise de imagem e registrar as observações a partir dos 

questionamentos propostos e retomar conceitos e perceber que, com o aumento da quantidade de células, acontece 

também o “aumento do tamanho do corpo”. 

Atividades: 

Mitose e Meiose – na página 104 será explicada em aula.  

Crescimento, diferenciação celular e manutenção do corpo: questões 1 e 2, na página 105  

 

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: 27 de setembro. 
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E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

3º bimestre - 2021 

   ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL  

Disciplina Química Série:   2ªs A/ B/ C 

Professor Mª Cristina Semana: 20 a 24 de setembro 

Tema da aula O comportamento dos materiais. Equivalente:  3 aulas 

Habilidades: Fazer previsões sobre modelos de ligação química baseadas na tabela periódica e na eletronegatividade; 

Aplicar o conceito de eletronegatividade para prever o tipo de ligação química; Reconhecer os estados sólido, líquido 

e gasoso em função das interações eletrostáticas entre átomos, íons e moléculas. 

Material de apoio:       https://www.todamateria.com.br/molecula/  

Conteúdo: Polaridade das ligações covalentes e das moléculas.     

Atividade contextualizada: Essa atividade será desenvolvida para que o aluno tenha noção de polaridade, e para 

facilitar a compreensão do estudo da eletronegatividade, conteúdo que está sendo trabalhado esse bimestre. 

1- (Vunesp) Dentre as alternativas a seguir, indique a que contém a afirmação incorreta: 

a) Ligação covalente é aquela que se dá pelo compartilhamento de elétrons entre dois átomos. 

b) O composto covalente HCl é polar, devido à diferença de eletronegatividade existente entre os átomos de 
hidrogênio e cloro. 

c) O composto formado entre um metal alcalino e um halogênio é covalente. 

d) A substância de fórmula Br2 é apolar. 

e) A substância de fórmula Cal2 é iônica. 

 

2- Indique a polaridade das moléculas: 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem: Resolver as atividades no caderno de Química e /ou caderno do aluno  
 
Forma de entrega: TODOS OS ALUNOS, PRESENCIAL E ON-LINE, preferencialmente, para o e-mail 
arv.labquimica@gmail.com com nome, número e série. 
 
Data de entrega: Até 24/09/2021 (Sexta-Feira)     

 Aula dada... 

                                                                                                                                                              Aula estudada!!! 

https://www.todamateria.com.br/molecula/
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