
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

1º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Matemática Série: 2ª A, B, C 

Professor Regina Bizarro Semana: 22 a 26 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: Outros Exercícios Caderno do Aluno 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 segunda-feira (01/03) por e-mail: 
reginaeliza@prof.educacao.sp.gov.br 
 

RETOMANDO HABILIDADES ESTRUTURANTES 

(pág 64 do Caderno Aprender Sempre) 

 

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


Exercício Baseado na pág 58, 61, 62 e 65 do Caderno Aprender Sempre 

I. Lembrando-se do que foi falado e demonstrado até aqui, sobre os poliedros e prismas, observe em sua 

casa os objetos que podem ser associados a esses corpos espaciais. Faça uma tabela no seu caderno ou 

use o Caderno Aprender Sempre págs. 61 e 62 e, organizadamente diga qual é o objeto e porque ele pode 

ser um exemplo de Sólido Geométrico (corpo espacial). Descreva a quantidade de arestas, faces, vértices 

e bases do objeto usado como exemplo. Deixo como lembrança os quadros abaixo encontrados no 

Caderno Aprender Sempre pág 65. 

 
Observação: Podem ser descritos os objetos chamados de Corpos Redondos também, embora não estejam nessa 

tabela. 

 

 

Exercícios da pág 66 do Caderno Aprender Sempre 

 

 

 

 



Exercícios da pág 68 do Caderno Aprender Sempre 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Exercícios da pág 63 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: 22 a 26 de fevereiro 

Tema da aula Calor e Sistemas Térmicos  Equivalente: 02 aulas  

Habilidade: Identificar fenômenos, fontes e sistemas que envolvem calor para a escolha de materiais apropriados a 

diferentes usos e situações. 

 

Conteúdo: Calor, temperatura e fontes  

   

Atividade de revisão segundo aula do CMSP do dia 16/02/2021 

 

O calor está profundamente ligado a todos os processos naturais e artificiais que nos cercam. De maneira 

direta ou indireta, ele está sempre presente no cotidiano do ser humano. Por isso, neste tema, iniciaremos o estudo 

da Física Térmica a partir da discussão de fenômenos, fontes e sistemas que envolvem a troca de calor e fenômenos 

que são recorrentes no nosso dia a dia. 

 

ATIVIDADE 1 

1. Conceitos referentes a calor e temperatura serão abordados no decorrer das aulas, mas você acha que existe alguma 

diferença entre esses dois termos? Explique. 

 

2. Vamos fazer uma lista de dez termos, processos ou objetos que tenham alguma relação com calor ou com 

temperatura. 

 

3. Agora, classifique os termos anteriores de acordo com sua utilização/situação, como os exemplos abaixo: 

 

Termos, processos ou 
objetos 

Utilização/situação Termos, processos ou 
objetos 

Utilização/situação 

Neve  Fenômeno da natureza Isqueiro Acender fogão 

Ferro de passar  
 

“Alisar” as roupas “por 
meio do calor” 

  

    

    

    

    

 

Para pesquisar: Para medir a temperatura dos objetos e sistemas, utilizamos o popular termômetro. Porém, é 

necessário adotar uma escala, ou seja, um padrão de medida para se aferir a temperatura. Diante disso, pesquise o 

princípio de funcionamento dos termômetros, quais são as escalas termométricas mais utilizadas no mundo e qual a 

origem de cada uma delas e, posteriormente, voltaremos a falar sobre elas. Socialize a pesquisa em sala de aula. 

 

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 01 de março no e-mail arv.labfisica@gmail.com  

 Bom Trabalho! 

mailto:arv.labfisica@gmail.com

