
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                              1º bimestre  

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Matemática Série: 3ª A, B e C 

Professor Carla  Semana: 22 a 26/02 
Tema da aula Aprender Sempre Equivalente: 6 aulas  

 

Habilidades:  

- (EF08MA02) Resolver e elaborar situações-problema usando a relação entre potenciação e 
radiciação, para representar uma raiz como potência de expoente fracionário.  
- (EF09MA03) Efetuar cálculos com números reais, inclusive potências e raízes com expoentes 
fracionários. 
 

Conteúdo:  

- Radiciação e potenciação; 
- Propriedades das raízes. 
 

 

Atividade a ser realizada: Atividades do Caderno Aprender Sempre, Volume 1, páginas 72 e 73 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

- Acompanhamento das aulas do CMSP; 

- Realização da atividade solicitada. 

 

Data de entrega:  

Até 01/03 para o e-mail clscarla7@gmail.com  

 

 

Bom Trabalho! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:clscarla7@gmail.com


 

                         E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                  1 º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Física Série: 3ª A, B, C 

Professor Márcio Semana: 22 a 26 de fevereiro 

Tema da aula Energia e suas transformações  Equivalente: 02 aulas  

 

Habilidade: Reconhecer o ciclo de energia no Universo e sua influência nas fontes de energia terrestre. 

 

Conteúdo: Energia  

   

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

 

Não há uma definição exata para energia, mas podemos dizer que ela está associada à capacidade de produção 

de ação e/ou movimento e manifesta-se de muitas formas diferentes, como movimento de corpos, calor, eletricidade 

etc. Segundo o Princípio de Lavoisier, a energia não pode surgir do nada e nem pode ser destruída. A única 

possibilidade que existe é a transformação de um tipo de energia em outro, como a energia da queda d´água nas 

hidrelétricas que é convertida em energia elétrica. 

Energia renovável e não renovável 

Os tipos de energia provenientes de fontes finitas (fontes de energia que terão um fim) são denominados de 

energias não renováveis. Esse é o caso da energia gerada a partir dos combustíveis fósseis, como o petróleo e o carvão. 

Já a energia gerada a partir de fontes que possuem capacidade de reposição natural são denominadas de energias 

renováveis ou limpas. Esse é o caso da energia proveniente da luz do sol e da energia oriunda da força dos ventos 

(energia eólica). Os mapas conceituais abaixo trazem um panorama da energia e suas transformações.  

 
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/fisica/o-que-e-energia.htm 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/quimica/lei-lavoisier.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/energia-limpa.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/energia-limpa.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/fisica/o-que-e-energia.htm


 
 

https://if.ufmt.br/eenci/artigos/Artigo_ID556/v13_n5_a2018.pdf 

Questões Propostas 

 

1) Quando acordamos pela manhã, após uma noite de sono, nos sentimos dispostos a realizar qualquer tarefa, e, às vezes, nos 

dizem para economizarmos energia não demorando muito no banho. O jornal televisivo, sempre fala a respeito de fontes 

renováveis de energia ou nos fala da importância de não gastar energia sem necessidade. Como a ideia de energia faz sentido 

para diferentes situações como esta? 

2) Em relações energéticas, qual a relação de uma maçã com a temperatura do Sol? 

3) Quando realizamos qualquer tipo de esforço muscular ou mental no nosso dia a dia, normalmente associamos estas atividades 

ao termo “trabalho”. No entanto. Sob o olhar da Física, o trabalho só ocorre realmente em algumas dessas situações. Comente. 

4) Geralmente, em nosso dia a dia, utilizamos o termo “potencial” para nos referir a alguma coisa que talvez venha a ocorrer. Para 

exemplificar, nas frases “Essa cidade tem potencial turístico” ou “este rapaz é um jogador de xadrez em potencial”, note que a 

cidade não é turística e o jogador de xadrez ainda não é um mestre, mas os dois encontram-se em um estado em que isso pode 

acontecer. Explique como você compreende o potencial e sua relação com a energia em termos físicos.  
 Fonte: https://www.facebook.com/lkcursos/posts/mapa-mental-formas-de-energia-

gostou-do-mapa-mental-salve-para-estudar-depois-e-/2426063917705185/ 

 

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! 

https://if.ufmt.br/eenci/artigos/Artigo_ID556/v13_n5_a2018.pdf
mailto:arv.labfisica@gmail.com

