
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        4º bimestre - 2021 

                       ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL 

Disciplina: Matemática Série: 2ª A, B, C 

Professor: Regina Bizarro Semana:  13 a 15 de out 

Tema da aula: SEI – Viver em Função de ... e Um pouco de 
História sobre funções. 

Equivalente: 05 aulas 

Habilidade: (EF09MA06) Compreender as funções como relações de dependência unívoca entre 
duas variáveis e suas representações numérica, algébrica e gráfica e utilizar esse 
conceito para analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas 
variáveis. 

Material de apoio: Caderno Aprender Sempre – Vol 3. 

Conteúdo: Funções e relação entre grandezas. 

Atividade contextualizada: Os alunos terão oportunidade, nesse momento, de se envolverem com atividades 
que possibilitam a retomada de conceitos, propriedades e procedimentos 
essenciais para o desenvolvimento de seus conhecimentos e capacidades em 
matemática. 
Além disso, as socializações das atividades, por parte dos estudantes, serão 
percebidas aqui como oportunidades de desenvolverem habilidades e 
competências que dizem respeito à cooperação, à empatia, à argumentação e à 
comunicação, entre outras. 
Podemos ressaltar que os estudantes devem chegar ao final da Sequência de 
Atividades sendo capazes de reconhecer e aplicar conceitos, propriedades e 
procedimentos em contextos que envolvam funções: representações numérica, 
algébrica e gráfica. 
Neste roteiro abordaremos as Atividades da página 62 ATIVIDADES 6, 7 e 8 do 
caderno São Paulo Faz Escola, do 1º Semestre. 

Instrumento para 
verificação da 
aprendizagem: 

Atividades 6 e 9 (aulas 1 e 2), também de 1 a 5 (aulas 3 e 4), páginas 62 a 67, 
resolvidas no Caderno Aprender Sempre 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: Os exercícios serão vistados durante a aula. 
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                                     E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                         
      ROTEIRO DA SEI (SEMANA DE ESTUDOS INTESIVOS) 

Disciplina FÍSICA Série: 2ª SÉRIE A/B/C 

Professor MÁRCIO Semana: 11 a 15 de outubro 

 
Habilidade: (EF07MA17) Resolver e elaborar situações- -problema que envolvam variação de proporcionalidade 
direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas, utilizando sentença algébrica para expressar a relação 
entre elas. 
 
Conteúdo: Relação entre tamanhos e distâncias do objeto e da imagem em uma câmara escura. 
 
Atividades a serem realizadas:  Nesta semana, continuaremos trabalhando as atividades da SEI, juntamente com 
a devolutiva da Atividade Avaliativa, para fixação de habilidades defasadas. 
 

A câmara escura 
  

A câmara escura é um instrumento predecessor da câmara fotográfica. Ela é simplesmente uma caixa com 
um único orifício que permite a entrada da luz exterior, que é projetada em uma tela no lado oposto ao orifício. Ao 
direcionar o orifício da câmara escura para um objeto qualquer que esteja emitindo ou refletindo luz, observa-se, 
no anteparo feito com a folha de papel vegetal, a projeção da imagem desse objeto, que aparecerá invertida. Mas 
por que ela aparece invertida?  

Para entender o que está por trás do funcionamento da câmara escura, devemos considerar a propagação 
da luz em linha reta. Isto significa imaginar que cada 
ponto do objeto emite ou reflete a luz em todas as 
direções possíveis. Assim, o pequeno orifício na parte 
frontal da câmara permite a entrada de um estreito 
raio de luz proveniente de cada ponto do objeto. Como 
os raios de luz viajam em linha reta, aqueles 
provenientes da parte inferior do objeto atingem o 
topo do anteparo (o papel vegetal) e vice-versa. Assim, 
a imagem do objeto aparecerá invertida. Perceba que 
isso ocorre com qualquer objeto, seja ele luminoso, 
como uma vela, ou iluminado, como uma árvore.  

Agora, uma coisa deve ficar bastante clara para você: os traçados dos raios de luz que você vê nesta figura 
não têm significado próprio, ou seja, não devem ser entendidos como algo real. Eles são apenas uma ferramenta 
para a compreensão do processo de formação de imagens. Trata-se de uma representação da luz, de modo que 
esse modelo de propagação retilínea permite estabelecer relações geométricas entre os tamanhos do objeto, da 
câmara escura e da imagem. Observando a geometria da figura, podemos determinar as distâncias envolvidas e os 

tamanhos das imagens usando a semelhança de triângulos. Assim, perceba que 
𝑜

𝑑𝑜
=

𝑖

𝑑𝑖
, onde o é o tamanho do 

objeto, do é sua distância até o orifício, i é o tamanho da imagem e di é a profundidade da câmara escura. 
 
Questões propostas:  
 
1) Usando as propriedades de triângulos semelhantes, analise a figura “Formação de imagem em uma 

câmara escura” presente no texto “A câmara escura” e demonstre a equação 
𝑜

𝑑𝑜
=

𝑖

𝑑𝑖
 

 
2) Ao observar um poste com a câmara escura, o professor Ari obteve uma imagem de 9 cm. Se a câmara 

tem 12 cm de comprimento e estava afastada 4 m do poste, qual é a altura do poste? 
 

3) Ao observar uma árvore com a câmara escura, Carlos obteve uma imagem de 12 cm. Se a câmara tem 
30 cm de comprimento e estava afastada 5 m da árvore, qual é a altura da árvore? 



 
 
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 INTESIVOS) 

 
Disciplina Biologia Série: 2ªA ,B, C 

Professor Neide Semana: 11 a 15 de outubro 

 

Habilidade: (EF05MA25) Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas, organizar dados 

coletados por meio de tabelas, gráficos de colunas, pictóricos e de linhas, com e sem uso de tecnologias digitais, e 

apresentar texto escrito sobre a finalidade da pesquisa e a síntese dos resultados  

Conteúdo: Estrutura Química do DNA 

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

do 3º bimestre. 

1- Numere a segunda coluna de acordo com a primeira 

Coluna 1 

(1) – DNA 

(2) – RNA 

 

Coluna 2 

(  ) Ribose 

(  ) Desoxirribose 

(  ) Bases nitrogenadas: adenina, citosina, timina, guanina. 

(  ) Bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina, uracila. 

 

A sequência correta é: 

A) 1-2-1-2 

B) 2-1-1-2 

C) 1-1-2-2 

D) 2-2-1-2 

Bom Trabalho! 

 

 

 

 

 



 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        4º bimestre - 2021 

                       ROTEIRO DE ATIVIDADES SEMANAL  

Disciplina Química Série:   2ªs A/ B/ C 

Professor Mª Cristina Semana: 11 a 15 de Outubro 

Tema da aula Relações entre propriedades das substâncias e suas 
estruturas. 

Equivalente:    3 aulas 

Habilidades: Reconhecer as forças de interação intermoleculares (forças de London e ligações de hidrogênio); 

Relacionar as propriedades macroscópicas das substâncias às ligações químicas entre seus átomos, moléculas ou 

íons. 

Material de apoio: Caderno do aluno São Paulo Faz Escola. 

 

Conteúdo:   Interações inter e intrapartículas para explicar as propriedades das substâncias, como temperatura de 

fusão e de ebulição, solubilidade e condutibilidade elétrica.                                                                                                                    

 

Atividade contextualizada: As atividades dessa semana serão desenvolvidas para auxiliar na fixação do conteúdo 

dado. 

Atividade 2 – Polaridade das Ligações: Deverão resolver as atividades 2A e 2B, do caderno do aluno São Paulo Faz 

Escola, 2º Semestre, na página 76.   

 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem: Participação na aula e entrega do roteiro. 

Forma de entrega: Responder no caderno, fotografar e mandar, preferencialmente, para o e-mail  

arv.labquimica@gmail.com  , para alunos on-line E PRESENCIAL 

Data de entrega: 15/10/2021 (Sexta-Feira)                                                                           

 

                                                                                                    Aula dada... 

                                                                                          Aula estudada!!! 
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