
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        4º bimestre - 2021 

                       ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Matemática 1ª série C e D  

Professor: Maria Aparecida  Semana 11/10 a 15/10 

Tema da aula: Devolutiva da Atividade Avaliativa  Equivalente: 5 aulas 

Habilidades: (EM13MAT314) Resolver e elaborar problemas que envolvem grandezas determinadas pela 
razão ou pelo produto de outras (velocidade, densidade demográfica, energia elétrica etc.). 
 
(EM13MAT401) Converter representações algébricas de funções polinomiais de 1º grau em 
representações geométricas no plano cartesiano, distinguindo os casos nos quais o 
comportamento é proporcional, recorrendo ou não a softwares ou aplicativos de álgebra e 
geometria dinâmica. 
 
(EM13MAT507) Identificar e associar progressões aritméticas (PA) a funções afins de domínios 
discretos, para análise de propriedades, dedução de algumas fórmulas e resolução de 
problemas. 
 
(EM13MAT402) Converter representações algébricas de funções polinomiais de 2º grau em 
representações geométricas no plano cartesiano, distinguindo os casos nos quais uma variável 
for diretamente proporcional ao quadrado da outra, recorrendo ou não a softwares ou 
aplicativos de álgebra e geometria dinâmica, entre outros materiais. 
  

Material de 
apoio: 

Caderno Aprender Sempre, Volume 3 

Conteúdo: Grandezas Diretamente i Inversamente Proporcionais 
Progressões aritméticas (PA) 
Funções polinomiais de 1º grau em representações geométricas no plano cartesiano 
Funções polinomiais de 2º grau em representações geométricas no plano cartesiano 

     Atividade 
contextualizada: 

Nesta semana faremos a Devolutiva da Atividade Avaliativa referente ao 3º bimestre, iniciando 
com um aprofundamento das aprendizagens essenciais para dar continuidade aos conteúdos do 
4º bimestre a fim de proporcionar uma melhor compreensão entre os conteúdos abordados. Na 
Sequência atividades do Caderno Aprender Sempre, Volume 3. 
Aulas 7 e 8 - Resolução de Equações utilizando fatoração, páginas 69 e 70 
 

Instrumento 
para verificação 

da 
aprendizagem: 

Registro no caderno de Matemática. Participação durante as aulas.  

 
 
 

Bom Trabalho! 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                         
      ROTEIRO DA SEI (SEMANA DE ESTUDOS INTESIVOS) 

Disciplina FÍSICA Série: 1ª SÉRIE A/B/C/D 

Professor MÁRCIO Semana: 11 a 15 de outubro 

 
Habilidades: "Reconhecer a periodicidade presente em alguns fenômenos naturais, associando-a às funções 
trigonométricas.  
 
Conteúdo: As Características das Ondas Eletromagnéticas 
 
Atividades a serem realizadas: Nesta semana, continuaremos trabalhando as atividades da SEI, que se encontram 
no Caderno do aluno, Currículo em Ação, Volume 3, SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 4 - A CIÊNCIA DOS MATERIAIS, 
MOMENTO 2 – AS CARACTERÍSTICAS DAS ONDAS ELETROMAGNÉTICAS, Atividade 2.2, página 190, juntamente com a 
devolutiva da Atividade Avaliativa, para fixação de habilidades defasadas.  
 
 
 
 
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 para verificação do professor.  
 
 
Data de entrega: 18 de outubro de 2021 
 

 
 

 

Bom Trabalho! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                         
      ROTEIRO DA SEI (SEMANA DE ESTUDOS INTENSIVOS) 

 
Disciplina Biologia Série: 1ª A, B, C, D 

Professor Neide Semana: 11 a 15 de outubro 

 

Habilidade: (EF09MA07) Resolver situações-problema que envolvam a razão entre duas grandezas de espécies 

diferentes, como velocidade e densidade demográfica. 

Conteúdo: Poluição (sonora e visual) e impactos nos sistemas fisiológicos. 

 

Atividade a ser realizada: Faremos a devolutiva das atividades do roteiro anterior e a devolutiva da Atividade 

Avaliativa do 3º bimestre. 

1- Existem diversos tipos diferentes de poluição, sendo todos prejudiciais ao meio ambiente. Algumas poluições, no 

entanto, são lembradas, como é o caso da poluição desencadeada quando o volume de determinado som é superior 

àqueles considerados normais. Analise as alternativas abaixo e marque o nome desse tipo de poluição. 

A) térmica 

B) atmosférica 

C) visual 

D) sonora 

Bom Trabalho! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        4º bimestre - 2021 

                       ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina Química Série: 1ª A, B, C e D 

Professor Mª Cristina  Semana: de 13 a 15 de outubro 

Tema da aula SA 1-Fenômenos naturais, ações humanas e a busca pelo 
equilíbrio 

Equivalente:  02 aulas 

Habilidade: (EM13CNT105) Analisar os ciclos biogeoquímicos e interpretar os efeitos de fenômenos naturais e da 

interferência humana sobre esses ciclos, para promover ações individuais e/ ou coletivas que minimizem 

consequências nocivas à vida.      

 

Material de Apoio: Caderno Currículo em Ação, Vol. 3  

 

Conteúdo: Ciclos Biogeoquímicos  

 

Atividade contextualizada: Atividade será de introdução aos novos conceitos aprendidos nas aulas dessa semana. 

Responder as atividades (Caiu no ENEM) da página 208 e 209, os itens de A à E, do Caderno Currículo em Ação, Vol. 3  

 

Instrumento para verificação da aprendizagem: Participação nas aulas, Entrega do roteiro. 

 

Forma de entrega: Fotografar e mandar, preferencialmente, para o e-mail arv.labquimica@gmail.com com a 

IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO, NOME E SÉRIE no Cabeçalho da folha!!! 

 

Data de entrega: 15/10/2021 (Sexta-Feira), ALUNOS PRESENTES E ON-LINE 

 

                                                                                                                                            

 

   Aula dada!  

                                                                                                                                           Aula estudada!!! 

 

mailto:arv.labquimica@gmail.com

