
 

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: 13 a 17/09 

Tema da aula: Reduzindo o grau da equação. Equivalente: 6 aulas 

Habilidade:  Saber reduzir a ordem de uma equação a partir do conhecimento de uma raiz 

Material de apoio: Caderno do aluno (SP faz escola) - volume 1 

Conteúdo:  Algoritmo de Briot – Ruffini 

Atividade contextualizada: Essa semana faremos uma retomada do conteúdo “Algoritmo de Briot – Ruffini” que 

estava planejado para a semana passada, porém devido ao desenvolvimento moroso da aula não houve tempo hábil. 

Assim sendo, leia o texto das páginas 34/ 35 e seguindo o passo a passo orientado resolva as atividades 6 e 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

- Realização da atividade solicitada e acompanhamento das aulas. 

 

Data de entrega:   

Remoto - até 20/09 preferencialmente para o e-mail clscarla7@gmail.com  

Presencial – Apresentar para a professora durante a aula. 

 

 

 

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:clscarla7@gmail.com


 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        3º bimestre - 2021 

   ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Física Série: 3ª A/B/C 

Professor: Márcio Semana: 13/09 a 17/09 

Tema da aula: Matéria, suas propriedades e organização Equivalente: 2 aulas 

Habilidades: Relacionar as cores da luz emitida por diferentes substâncias aquecidas como 
uma propriedade dos elementos químicos; Diferenciar os espectros de emissão 
e absorção; Diferenciar os espectros contínuo e discreto; Relacionar as linhas 
espectrais emitidas por uma estrela à sua composição química; Identificar os 
elementos químicos de uma estrela por meio de comparações entre linhas 
espectrais. 

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

Conteúdo: RAIO LASER 

Atividade contextualizada: Neste roteiro, continuaremos estudando as propriedades da matéria, para tanto 
discutiremos a importância que foi para a humanidade o desenvolvimento das 
pesquisas sobre o laser, e como estamos utilizando estes conhecimentos em 
nosso cotidiano.     
 
ATIVIDADE 4 – RAIO LASER, páginas 57 e 58: A partir da aula, o aluno deverá fazer 
a pesquisa que está na página 58, sobre as aplicações da luz laser na medicina.   
 

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! 
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                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        3º bimestre - 2021 

                        ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL  

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

Professor: Neide Semana: 13 a 17/9 

Tema da aula: Origem da Vida Equivalente: 3 aulas 

Habilidades:   Identificar por comparação as conquistas evolutivas de um grupo de seres vivos em relação a 
outros. 

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

Conteúdo: Pesquisando experimentos sobre Origem da Vida. 

Atividade contextualizada: A atividade será desenvolvida uma pesquisa feita em sites confiáveis sobre experimento 

realizado pelos pesquisadores e apresentem os objetivos e conclusões de cada experimento realizado.  

Atividade: Pesquisando experimentos sobre Origem da Vida, página 115. 

 

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

 

Forma de entrega:  

Preferencialmente por e-mail: pro.neidemartins@gmail.com 

 

Data da entrega: 20 de setembro. 
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E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

3º bimestre - 2021 

   ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina Química Série:   3ªs A/ B/ C 

Professor Mª Cristina Semana: 13 a 17 de setembro 

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

Equivalente: 2 aulas 

 

Habilidade: Escrever fórmulas estruturais de hidrocarbonetos a partir de sua nomenclatura e vice-versa.     

Material de apoio: Caderno São Paulo Faz/ Escola e simulador ahttp://www.lapeq.fe.usp.br/labdig/estruturas/# 

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

isomeria. 

Atividade contextualizada: 

Essa atividade será desenvolvida para que o aluno tenha noção da nomenclatura dos Hidrocarbonetos, e para facilitar 

a compreensão do estudo do Carbono, conteúdo que está sendo trabalhado esse bimestre. 

1. (Unesp) O octano é um dos principais constituintes da gasolina, que é uma mistura de hidrocarbonetos. A fórmula 

molecular do octano é: 

a) C8H18                                                b) C8H16                                      c) C8H14 

d) C12H24                                              e) C18H38 

2. (FATEC) O gás liquefeito de petróleo, GLP, é uma mistura de propano, C3H8, e butano, C4H10. Logo, esse gás é uma 

mistura de hidrocarbonetos da classe dos: 

a) alcanos.                                                                 b) alcenos.                                                      c) alcinos. 

d) cicloalcanos.                                                         e) cicloalcenos. 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem: 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 com nome e série. 

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

 

                                                                                                                                                               Aula dada... 

                                                                                                                                                              Aula estudada!!! 

   

http://www.lapeq.fe.usp.br/labdig/estruturas/
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