
 

E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

3º bimestre - 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES SEMANAIS 

                                 MATEMÁTICA E CIÊNCIAS DA NATUREZA 

 

 

 

Disciplina: Matemática Série: 3ª A, B e C 

Professor: Carla Semana: 27/09 a 01/10 

Tema da aula: Estudo das funções Equivalente: 6 aulas 

Habilidades:  Saber usar de modo sistemático as funções para caracterizar relações de interdependência, 
reconhecendo as funções de 1º e 2º graus, seno, cosseno, tangente, exponencial e 
logarítmica, com suas propriedades características. 

Material de apoio: Caderno do aluno (SP faz escola) - volume 2 

Conteúdo:  Funções trigonométricas, exponenciais, logarítmicas e polinomiais. 

Atividade a ser realizada:  

Iniciando o volume 2 do caderno São Paulo faz escola, falaremos dos diferentes tipos de função com suas 

características e propriedades específicas. 

Fazendo uso de conhecimentos anteriormente adquiridos, realize as atividades 1, 2, 3, 4 e 5 na página 5 do Caderno 

do aluno (SP faz escola) - volume 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

- Realização da atividade solicitada e acompanhamento das aulas. 

 

 

 

 

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 



 

 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        3º bimestre - 2021 

   ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Física Série: 3ª A/B/C 

Professor: Márcio Semana: 27/09 a 01/10 

Tema da aula: TEMA 2: FENÔMENOS NUCLEARES Equivalente: 2 aulas 

Habilidades: Identificar a presença da radioatividade no mundo natural e nos sistemas 
tecnológicos. 

Material de apoio: Caderno do aluno, SP Faz Escola, 2º Semestre. 

Conteúdo: Formação Nuclear 

Atividade contextualizada: Neste roteiro, vamos dar continuidade ao tema: Fenômenos Nucleares, nosso 
objetivo agora será entender como ocorrem alguns desses fenômenos e discutir 
como se vinculam efetivamente ao nosso mundo. Buscaremos mostrar que 
muitos são fundamentais para nossa sobrevivência e como podem ser 
empregados para promover nosso bem-estar por meio de sua utilização na 
medicina. 
 
ATIVIDADE 2 – DECAIMENTOS NUCLEARES, páginas 59 e 60 

Instrumento para 
verificação da 
aprendizagem: 

Registro do roteiro no caderno. Participação durante as aulas.  

Forma de entrega: Esta atividade não será entregue.  
 

 

 

Bom Trabalho! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        3º bimestre - 2021 

   ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL  

Disciplina: Biologia Série: 3ª A, B, C 

Professor: Neide Semana: 27/09 a 01/10 

Tema da aula: Origem da Vida Equivalente: 03 aulas 

Habilidade:  Identificar as ideias evolucionistas de Darwin e de Lamarck com base na leitura de textos 
históricos. 

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

Conteúdo: Pesquisando experimento sobre Origem da Vida. 

Atividade contextualizada: Para darmos continuidade aos estudos sobre a evolução dos seres vivos, iniciaremos uma 

discussão promovendo uma roda de diálogo a partir do questionamento, conforme consta no caderno do aluno. 

Atividade: Evidências da evolução, página 116. 

Fósseis – uma evidência evolutiva (NÃO É PARA FAZER) 

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: 3ªs A/ B/ C 

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

Tema da aula Biosfera como fonte de materiais para uso humano 
Extração de materiais úteis da biosfera. 

Equivalente: 02 aulas 

Habilidade: Analisar e classificar fórmulas estruturais de aminas, amidas, ácidos carboxílicos, ésteres, éteres, aldeídos, 

cetonas, alcoóis e gliceróis quanto às funções.     

Material de apoio: https://www.todamateria.com.br/exercicios-sobre-hidrocarbonetos/  

 

Conteúdo: Arranjos atômicos e moleculares para explicar a formação de cadeias, ligações, funções orgânicas e 

isomeria. 

                  

Atividade contextualizada: Essa semana faremos uma atividade com o intuito de revisar o conteúdo dado no bimestre. 

1- O nome correto do hidrocarboneto ramificado, cuja fórmula está esquematizada a seguir é: 

 

a) 3,4-dietil-octeno 

b) 3,4-dimetil-octano 

c) 3,4-dietil-octano 

d) 3,4-dipropil-octano 

e) 3,4-dimetil-octeno 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem: Participação durante a aula e entrega das atividades por e-mail. 

Forma de entrega: Preferencialmente, para o e-mail arv.labquimica@gmail.com PARA TODOS OS ALUNOS, 
PRESENCIAL E ON-LINE.  

Data de entrega: Até 01/10/2021 (Sexta-Feira) 

 

https://www.todamateria.com.br/exercicios-sobre-hidrocarbonetos/
mailto:arv.labquimica@gmail.com

