
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

1º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Matemática Série: 2ª A, B, C 

Professor Regina Bizarro Semana: 15 a 19 de fevereiro 

Tema da aula Observação de Formas Geométricas Espaciais Equivalente: 5 aulas 

 
Habilidades:  

• (EF05MA16) Associar figuras espaciais a suas planificações (prismas, pirâmides, cilindros e cones) e analisar, 
nomear e comparar seus atributos.;  

• (EF05MA17) Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, e desenhá-
los, utilizando material de desenho ou tecnologias digitais. 

Conteúdo: Polígonos e Sólidos Geométricos. 

• Reconhecer prismas e pirâmides e diferenciá-los por meio de seus atributos;  
• Reconhecer faces, vértices e arestas em prismas e pirâmides;  
• Analisar diferentes planificações de pirâmide, prisma, cone e cilindro; 
• Identificar características e propriedades de formas geométricas espaciais, como prismas e pirâmides, e relacionar 
cada uma delas a suas planificações;  
• Descrever características e propriedades de formas geométricas espaciais, como prismas e pirâmides, e relacionar 
cada uma delas a suas planificações.  

• Diferenciar figuras planas e formas espaciais;  
• Diferenciar poliedros e corpos redondos;  
• Diferenciar prismas e pirâmides;  
• Comparar sólidos geométricos;  
• Identificar figuras planas em sólidos geométricos; 
• Relacionar o número de faces, vértices e arestas de prismas e pirâmides ao número de lados do polígono da base;  
• Resolver problemas que envolvam as relações dos elementos de prismas e pirâmides a suas bases; 
 
Atividade a ser realizada: Exercícios Caderno do Aluno (Aprender Sempre) págs. 58 a 69. 

Instrumento para verificação da aprendizagem: Exercícios resolvido no próprio Caderno do Aluno (Apostila).  

Data de entrega: Para os alunos que estão em casa, na próxima quinta-feira (25/02). Entrega das atividades por 
meio de fotos, com Nome, Número, Série (para identificação), para o e-mail reginaeliza@prof.educacao.sp.gov.br  
 

RETOMANDO HABILIDADES ESTRUTURANTES  

(pág 64 do Caderno Aprender Sempre) 

 

mailto:reginaeliza@prof.educacao.sp.gov.br


 

Exercícios da pág 64 e 65 do Caderno Aprender Sempre 

 

 

 

Exercícios da pág 66 do Caderno Aprender Sempre 

 



 

 

Exercícios da pág 67 do Caderno Aprender Sempre 

 

 

Exercícios da pág 62 do Caderno Aprender Sempre 

 



Exercícios da pág 62 do Caderno Aprender Sempre 

 

 

 

Exercícios da pág 67 do Caderno Aprender Sempre 

 

 

 

 

 

 



 

                         E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                  1 º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Física Série: 2ª A, B, C  

Professor Márcio Semana: 15 a 19 de fevereiro 

Tema da aula Energia  Equivalente: 02 aulas  

 

Habilidade: Analisar situações do cotidiano em que ocorram transformações de energia de diferentes tipos (elétrica, 

química, nuclear, térmica, cinética, potencial gravitacional potencial elástica etc.) 

 

Conteúdo: Fontes de Energia, tipos de Energia e transformações de energia  

   

Atividade de revisão segundo aula do CMSP do dia 09/02/2021 

 

Questões propostas:  

Você provavelmente já ouviu alguém falar – ou até mesmo já falou – que está sem energia porque está com 

fome. Exatamente! Quando ingerimos alimentos, estes passam por uma transformação química em nosso organismo, 

liberando a energia necessária para o funcionamento do organismo. 

A transformação de energia também ocorre nos veículos automotores: a energia química do combustível faz 

o motor funcionar, gerar energia cinética, que movimenta o veículo e se converte em energia térmica no motor e nas 

rodas. A energia elétrica armazenada na bateria se transforma em energia sonora (buzina e som do aparelho de rádio) 

ou energia luminosa (faróis e luz do painel interno). Veja o esquema abaixo que ilustra o processo: 

 

 



Agora, faça um esquema mostrando as possíveis transformações de energia nos equipamentos de cozinha que 

sugerimos a seguir: 

 

 

 
 

 
 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem: Registro no Caderno. Participação durante as aulas. Entrega das 

atividades por meio de fotos. 

 

Data de entrega: Esta atividade deverá ser entregue no dia 25 de fevereiro no e-mail arv.labfisica@gmail.com  

 

 Bom Trabalho! 

 

mailto:arv.labfisica@gmail.com

