
 

 

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:  06 a 10 de set 

Tema da aula: TEMA 1: PRINCÍPIO ADITIVO E MULTIPLICATIVOS 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: Sistemas Lineares e Métodos de Resolução. 

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 1 e 2 nas páginas 05 e 06 do caderno São 
Paulo Faz Escola, do 1º Semestre. 

Instrumento para 
verificação da 
aprendizagem: 

Atividades 3, 4, 5 e 6, pág 6, 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: 13/09/2021 

 

 

 

São Paulo Faz Escola – Caderno do Aluno – págs 5 e 6 

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: 06/09 a 10/09 

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

Habilidade: Identificar objetos, sistemas e fenômenos que produzem, ampliam ou 
reproduzem imagens no cotidiano 

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 iniciaremos um novo 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 1, página 53: A partir da aula o aluno deverá responder às questões 
de 1 a 5 da página 53.  
 

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 

 

TEMA 2 – LUZ: FONTES E CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Por todos os lugares que passamos e entramos, enxergamos coisas, objetos e pessoas. Alguns necessitam de uma 
“mãozinha” para enxergar por meio dos óculos, lentes ou outros aparatos. Compramos coisas baseando-nos em cores 
e na aparência. Conseguimos ler o jornal que tem uma letra bem pequena e a escrita bem grande de um outdoor. Nos 
vemos no espelho. Tudo isso, graças ao estudo da óptica na física. Neste tema, vamos “iluminar” muitos 
conhecimentos novos e trazer à tona conhecimentos que já temos para explicar e entender fenômenos que e volvem 
luz, lentes, espelhos e visão. 
 

ATIVIDADE 1 
Para começar, vamos pensar e responder às seguintes questões: 
1) O que emite luz? 
2) O que reflete luz? 
3) O que bloqueia a passagem de luz? 
4) O que permite a passagem da luz? 
5) Preencha a tabela abaixo em seu caderno, com ajuda do seu colega: 
 

Produtores de luz Refratores da luz Refletores de luz Absorvedores de luz 
 

 
 
 

   

Bom Trabalho! 

 

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: 6 a 10/9 

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

Habilidades:  Reconhecer o emparelhamento específico entre as bases nitrogenadas que compõem o DNA 

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

 

Conteúdo: Estrutura química do DNA. 

 

Atividade contextualizada: Para sistematizar as ideias discutidas até agora, consultaremos o link, disponível na 

atividade, em que teremos acesso a uma notícia de jornal que aborda o uso da palavra “DNA” como denominação de 

um teste de gasolina adulterada. As atividades visam esclarecer as diferenças, a partir dos conhecimentos adquiridos, 

para a tomada de decisões mais conscientes em seu dia a dia, inclusive na identificação de algumas propagandas 

publicitárias que podem ser enganosas. 

 

Atividade: página 102.  

CONSOLIDANDO CONCEITO.  

COMBUSTÍVEL 

Individualmente, consulte o texto abaixo, da Folha de São Paulo com a reportagem: “Shell usa “DNA” para detectar 

gasolina adulterada em postos em SP e no Rio”. Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi0401200129.htm . Acesso em: 09 mar. 2020.  

A partir dessa notícia, e com base no que aprendeu sobre a molécula de DNA, responda:  

1. A gasolina tem DNA? Justifique sua resposta.  

2. Xampus e demais cosméticos tem DNA? Justifique sua resposta.  

3. Algumas empresas trazem em suas propagandas a marca de seu DNA. Isso é possível? Qual ou quais são os 

possíveis significados dessa palavra nas propagandas? Elabore um texto argumentativo para esclarecer essa questão. 

 

 

Shell usa "DNA" para detectar gasolina adulterada em postos em SP e no Rio 

A Shell anunciou ontem que fará 1.200 blitz por mês em postos de São Paulo e Rio para detectar gasolina adulterada. 

Para isso, a empresa pretende usar uma técnica chamada de DNA. Mas de DNA o método tem pouco. Na verdade, o 

marcador é um dos componentes da gasolina. Se a gasolina vendida no posto for da Shell, a substância será 

detectada. Segundo Gilberto Pose, engenheiro-chefe de Desenvolvimento de Combustíveis da empresa, o nome 

DNA foi escolhido porque era mais conhecido pelos consumidores -mesmo tendo pouca relação com o método. Os 

postos com gasolina adulterada ou de outra distribuidora podem ser descredenciados e denunciados à ANP (Agência 

Nacional de Petróleo). Nove carros, transformados em laboratório móvel, irão percorrer diariamente os postos na 

Grande São Paulo recolhendo amostras de gasolina. No Rio, três vans serão usadas para visitar 150 postos. (DO 

FOLHANEWS E DA REPORTAGEM LOCAL) 

 

DNA – Molécula da vida, na página 102: este conteúdo será explicado em sala de aula para o desenvolvimento da aula 

prática. 

 

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: 13 de setembro 

 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi0401200129.htm
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: 06 a 10 de setembro 

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

Equivalente: 03 aulas 

Habilidade: Fazer previsões a respeito da energia envolvida numa transformação química, considerando a ideia de 

quebra e formação de ligações e os valores das energias de ligação.    

Material de Apoio: https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-quimica/exercicios-sobre-processos-

endotermicos-exotermicos.htm#resp-6  

Conteúdo:  Cálculo da entalpia de reação pelo balanço energético resultante da formação e ruptura de ligações;                                                                   

Energia em transformações e endotérmicas e exotérmicas. 

Atividade contextualizada: As atividades seguintes auxiliarão na compreensão e construção do aprendizado no 

conteúdo programado.               

1- (UNESP-SP) Em uma cozinha, estão ocorrendo os seguintes processos: 

I. gás queimando em uma das “bocas” do fogão e 

II. água fervendo em uma panela que se encontra sobre esta “boca” do fogão. 

Com relação a esses processos, pode-se afirmar que: 

a) I e II são exotérmicos.                                               b) I é exotérmico e II é endotérmico. 

c) I é endotérmico e II é exotérmico.                         d) I é isotérmico e II é exotérmico. 

e) I é endotérmico e II é isotérmico. 

 

2- A figura abaixo representa a mudança de estado físico da água: 

 

Classifique cada mudança de estado em endotérmica ou exotérmica. 

 

 

https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-quimica/exercicios-sobre-processos-endotermicos-exotermicos.htm#resp-6
https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-quimica/exercicios-sobre-processos-endotermicos-exotermicos.htm#resp-6


 

3- (Uespi) O fosgênio (COCl2), um gás incolor, tóxico, de cheiro penetrante, utilizado na 1ª Guerra Mundial como gás 

asfixiante, é produzido a partir da reação: 

CO (g) + Cl2 (g) → COCl2 (g) 

Sobre a molécula do fosgênio, podemos afirmar que ela apresenta: 

A) duas ligações duplas e duas ligações simples.               B) uma ligação dupla e duas ligações simples. 

C) duas ligações duplas e uma ligação simples.                  D) uma ligação tripla e uma ligação dupla. 

E) uma ligação tripla e uma ligação simples. 

 

 

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   

Data de entrega: Até 10/09/2021 (Sexta-Feira) 

 

mailto:arv.labquimica@gmail.com

