
 

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:  27 de set a 01 de out 

Tema da aula: TEMA 3: Formação de Grupos com 
Elementos de uma ou mais Categorias.  

Equivalente: 05 aulas 

Habilidade: Saber calcular probabilidades de eventos em diferentes situações-problema, 
recorrendo a raciocínios combinatórios gerais, sem a necessidade de aplicação de 
fórmulas específicas. 

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 17 na página 10 do caderno São Paulo Faz 
Escola, do 1º Semestre. 

Instrumento para 
verificação da 
aprendizagem: 

Atividades 18, 19, 20, 21 e 22, pág 11, 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: 04/10/2021 

 

 

 

 

 

 

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: 27/09 a 01/10 

Tema da aula: TEMA 2 – Luz: Fontes E Características Físicas Equivalente: 02 aulas 

Habilidades: 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: As lentes e os defeitos da visão 

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: As Lentes e os Defeitos de Visão, página 57 

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: 2ª A, B, C, 

Professor: Neide Semana: 27 a 01/10 

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: Replicação celular 

Atividade contextualizada: Nesse roteiro será feito leitura do esquema do processo de divisão celular procarionte.  

Atividades: 1, 2 e 3, na página 106, com Esquema Simplificado de Fissão Binária na página 105. 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem: Participação durante as aulas; Realização das atividades solicitadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                   E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        3º bimestre - 2021 

   ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina Química Série: 2ªs A/ B/ C 

Professor Mª Cristina Semana: 27 de setembro a 01 de 
outubro 

Tema da aula Materiais e suas propriedades: COMPORTAMENTO 
DOS MATERIAIS, MODELOS ATÔMICOS E LIGAÇÕES 
QUÍMICAS 

Equivalente: 03 aulas 

Habilidades: Relacionar a presença de íons em materiais com a condutibilidade elétrica; Compreender a tabela 

periódica, a partir dos números atômicos dos elementos; Construir o conceito de ligação química em termos das 

atrações e repulsões entre elétrons e núcleos; Identificar possíveis correlações entre os modelos de ligações químicas 

(iônica, covalente e metálica) e as propriedades das substâncias (temperatura de fusão e de ebulição, solubilidade, 

condutibilidade e estado físico à temperatura e pressão ambientes. 

 

Material de Apoio: https://docs.google.com/document/d/1GQ2PNyBq4LGlN9swKrch2A-2qUZWcugB/edit       

https://www.todamateria.com.br/exercicios-de-ligacoes-quimicas/  

 

Conteúdo: Transformações química como resultantes de quebra e formação de ligações; Previsões sobre tipos de 

ligação dos elementos a partir da posição na tabela periódica. 

 

Atividade contextualizada: Essa atividade é para reforçar a matéria dada durante o bimestre e assim poder reforçar 

o conteúdo. 

 

1- A distribuição eletrônica do bário (Z=56) na ordem crescente de energia é: 

a) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 6s2                                        c) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 

b) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f12                                                            d) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f10 

 

 

2- (Unaerp) O fenômeno da supercondução de eletricidade, descoberto em 1911, voltou a ser objeto da atenção do 

mundo científico com a constatação de Bednorz e Müller de que materiais cerâmicos podem exibir esse tipo de 

comportamento, valendo um prêmio Nobel a esses dois físicos em 1987. Um dos elementos químicos mais 

importantes na formulação da cerâmica supercondutora é o ítrio: 

1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d1. O número de camadas e o número de elétrons mais energéticos para o ítrio, 

serão, respectivamente: 

a) 4 e 1.                       b) 5 e 1.                     c) 4 e 2.                     d) 5 e 3.                      e) 4 e 3. 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1GQ2PNyBq4LGlN9swKrch2A-2qUZWcugB/edit
https://www.todamateria.com.br/exercicios-de-ligacoes-quimicas/


 

3- Faça a correspondência correta entre as frases da coluna I e o tipo de ligação da coluna II. 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem: Participação durante a aula.                                                                                                               

                                             

 

                                                                   

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 


