
 

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:  13 a 17 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 Atividades 7 na página 07 do caderno São Paulo Faz 
Escola, do 2º Semestre. 

Instrumento para 
verificação da 
aprendizagem: 

Atividades 8 e 9, pág 7, 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: 20/09/2021 

 

 

 

 

 

 

 

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: 13/09 a 17/09 

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

Equivalente: 02 aulas 

Habilidades: Habilidade: Reconhecer o papel da luz, suas propriedades e fenômenos que 
envolvem a sua propagação, como formação de sombras, reflexão, refração etc. 

Material de apoio: Caderno do aluno, SP FAZ ESCOLA, 2º Semestre e o texto “De olho no olho” 
disposto em http://www.if.usp.br/gref/optica/optica1.pdf  

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

Atividade contextualizada: Neste roteiro continuaremos o estudo do tema, LUZ: FONTES E 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, pois entendemos a sua importância em nossas vidas. 
Desta forma, estudaremos diferentes elementos, situações, fenômenos e 
processos que envolvam a luz e a visão em nosso cotidiano.  
 
Atividade 2, página 55: A partir da aula o aluno e da leitura do texto “De olho no 
olho” deverá responder às questões de a) a e) da página 55.  
 

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: 20 de setembro de 2021 

 

 

Bom Trabalho! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.if.usp.br/gref/optica/optica1.pdf
mailto:arv.labfisica@gmail.com


 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        3º bimestre – 2021 

                         ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL  

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

Professor: Neide Semana: 13 a 17/9 

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

Habilidades:  Elaborar esquemas explicativos do processo de duplicação do DNA. 

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

Conteúdo: Modelo de duplicação do DNA e história de sua descoberta. 

Atividade contextualizada. A atividade desta semana tem o objetivo de apresentar algumas das estruturas químicas 

básicas constituintes da molécula de DNA. Assim propiciar uma melhor associação com a representação bioquímica 

do nucleotídeo. 

Atividades: 

DNA - molécula da vida. Compreendendo a molécula de DNA, páginas 102, 103 

DNA e RNA – Semelhanças e diferenças, páginas 103,104. 

 

OBSERVAÇÃO: Construindo um modelo para o DNA. (NÃO É PARA FAZER NESTA SEMANA) 

 

 

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: 20 de setembro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pro.neidemartins@gmail.com


 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        3º bimestre - 2021 

                        ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL  

Disciplina Química Série: 2ªs A/ B/ C 

Professor Mª Cristina Semana: 13 a 17 de setembro 

Tema da aula Polaridade das ligações covalentes e das moléculas. 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 

Material de apoio: https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-quimica/exercicios-sobre-polaridade-das-

ligacoes.htm  

Conteúdo: Polaridade das ligações covalentes e das moléculas.     

Atividade a ser realizada: 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. Determine se as ligações a seguir são polares ou apolares e especifique também se são iônicas ou covalentes: 

a)  H2                                         b) HCl                                  c) Cl2                                    d) CO2                                          e) NH3 

2. Escreva as fórmulas estruturais de cada uma das moléculas abaixo. Depois classifique-as como polares ou apolares 

e indique o sentido do dipolo elétrico das classificadas como polares 

a)  N2                                       b) HCN                                 c) H2O                      d) O2 

 
 

 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem: Responder no caderno de Química e/ou caderno do aluno, 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  

Data de entrega: Preferencialmente até 17/09/2021 (Sexta-Feira) 

 

 

                                                                                                                                                               Aula dada... 

                                                                                                                                                              Aula estudada!!! 

    

 

https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-quimica/exercicios-sobre-polaridade-das-ligacoes.htm
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-quimica/exercicios-sobre-polaridade-das-ligacoes.htm
mailto:arv.labquimica@gmail.com

