
 

 

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: 06 a 10/09 

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

Habilidades:  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:  Método da chave/ Algoritmo de Briot – Ruffini 

Atividade contextualizada:  

Nesse momento resolveremos as equações reduzindo o seu grau através da divisão polinomial, fazendo uso do 

método da chave e do dispositivo de Briot – Ruffini. 

Lembrando que o grau de uma equação é definido de acordo com seu maior expoente. Leia o texto de apoio na página 

34 do caderno do aluno SP faz escola volume 1 e resolva a atividade 5, na mesma página. 

Temos também o dispositivo de Briot Ruffini para resolver divisões de polinômios, leia o texto das páginas 34/ 35 e 

seguindo o passo a passo orientado resolva a atividade 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

- Realização da atividade solicitada e acompanhamento das aulas. 

Data de entrega:   

Remoto - até 13/09 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: 06/09 a 10/09 

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: EFEITO FOTOELÉTRICO 

Atividade contextualizada: Neste roteiro continuaremos estudando as propriedades da matéria, para tanto 
discutiremos o assunto “O Efeito Fotoelétrico”, que foi o trabalho do Físico Albert 
Einstein que lhe rendeu o prêmio Nobel de física em 1921.     
 
ATIVIDADE 3 – EFEITO FOTOELÉTRICO, páginas 56 e 57: A partir da aula, o aluno 
deverá responder as questões 1,2 e 3 da página 56 e 57.  
 

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 

 

 

 

ATIVIDADE 3 – EFEITO FOTOELÉTRICO 

Em nosso cotidiano, existem muitos equipamentos que “funcionam sozinhos”, como portas de lojas, lâmpadas que 

acendem sozinhas quando anoitece etc. Você já parou para pensar como pode ocorrer esse funcionamento? 

 

1) Observe a imagem indicando como deve ser o uso de 

uma torneira. Discuta com os seus colegas e escreva como 

pode ocorrer esse funcionamento. 

  

2) Você acha que é possível obter uma corrente elétrica 

iluminando um pedaço de metal? Explique. 

 

 

 

3) Após realizar a leitura das páginas 49 a 51 sobre o Efeito Fotoelétrico no texto disponível em: 

http://www.if.usp.br/gref/optica/optica2.pdf  acesso em 21 fev. 2019, responda as questões a seguir: 

mailto:arv.labfisica@gmail.com
http://www.if.usp.br/gref/optica/optica2.pdf


 

a) O que é o efeito fotoelétrico e por que esse efeito ocorre, preferencialmente, em superfícies metálicas? Justifique 

sua resposta e faça um esquema de como pode ocorrer o efeito fotoelétrico em placas metálicas. 

b) Analise a afirmação abaixo e justifique, segundo seu conhecimento sobre o efeito fotoelétrico: “Uma radiação 

violeta consegue arrancar elétrons ao atingir uma placa metálica, enquanto uma radiação de mesma intensidade, 

contudo, de cor vermelha, não consegue arrancar elétrons da placa. Quando aumentamos a intensidade da luz 

vermelha, ela também consegue arrancar elétrons da placa metálica.” 

c) Cite outros dispositivos que utilizam o efeito fotoelétrico no cotidiano. 

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: 6 a 10/9 

Tema da aula: Origem da Vida Equivalente: 3 aulas 

Habilidades:  Identificar e caracterizar as evidências da evolução biológica. 

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

Conteúdo: Investigando as Teorias sobre a Origem da Vida 

Atividade contextualizada: A atividade será desenvolvida através de uma pesquisa feita em sites confiáveis sobre as 

principais teorias científica, a ideia é registrar numa tabela e comparar os pontos centrais de cada uma e estabelecer 

relações entre elas. 

 Atividade:  

 Investigando as Teorias sobre a Origem da Vida – Página 113. 

     Como mencionado, a humanidade sempre se questionou sobre a origem da vida e, com o surgimento das ciências, 

muitos estudiosos propuseram teorias com o objetivo de explicar como teria se dado a origem dos seres vivos. 

Reúnam-se em grupo e, de acordo com as orientações do(a) professor(a), pesquisem sobre as principais teorias 

científicas e organizem as informações em um quadro de forma resumida, conforme exemplo: 

                    Teoria                     Tese                     Evidências 

Panspermia Cósmica Teoria em que partículas de vida 
caíram na Terra acompanhadas de 
meteoros (...) 

Presença de matéria orgânica em 
meteoritos... 

Abiogênese 
 

  

Biogênese 
 

  

Origem por Evolução Química 
 

  

 

Após dialogarem sobre as características das teorias científicas que buscam explicar a origem dos seres vivos, 

respondam às questões no caderno pessoal: 

1. Diferencie Biogênese e Abiogênese. 

2. É possível dizer que a Panspermia Cósmica e a Biogênese podem ser teorias complementares? Justifique.  

3. Existe relação entre a Biogênese e a teoria da Evolução Química? Descreva. 

 

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: 13 de setembro 

 

 

 

mailto:pro.neidemartins@gmail.com


 

                                           E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        3º bimestre - 2021 

                       ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL  

Disciplina Química Série:   3ªs A/ B/ C 

Professor Mª Cristina Semana: 06 a 10 de setembro 

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

Equivalente: 02 aulas 

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

 

Material de apoio: Caderno São Paulo Faz Escola, 2º Semestre. 

 

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

isomeria. 

 

Atividade contextualizada: Essa atividade será de grande valia para a compreensão e desenvolvimento desse 

conteúdo 

Página 88, CADERNO DO ALUNO  

Atividade:    1.J    Utilizar o simulador “Construa uma molécula”, encontrado no conteúdo disponível em: 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/build-a-molecule  . Acesso em: 06. jan. 2020.  

 

 

Siga as orientações de 1 a 6 para o preenchimento da tabela. 

1.J Utilizar o simulador “Construa uma molécula”, encontrado no conteúdo disponível em: 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/build-a-molecule   Acesso em: 06. jan. 2020. Siga as orientações:  

1. Clique no botão iniciar;  

2. Selecione a aba “MOLÉCULAS MAIORES”, na parte superior do simulador;  

3. Explore o kit 1, clique no átomo de C e arraste 1 átomo de C até o centro da tela;  

4. Repita o mesmo movimento com os átomos de H, até que as ligações dos átomos de carbono estejam completas, 

de modo que o nome da estrutura apareça. 

 Ex.: CH4 metano - 1 átomo de Carbono com 4 ligações simples de átomos de Hidrogênio;  

5. Clique no botão 3D e explore as opções:  

• Esconder ligações;  

• Mostrar átomos e ligações.  

Repita o mesmo movimento para as demais quantidades de carbono;  

6. Preencha o quadro abaixo, com referência na quantidade de carbonos: 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/build-a-molecule
https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulation/build-a-molecule


 

 

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 com nome e série. 

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

 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                                            Aula dada! 

                                                                                                                                Aula estudada!!! 
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