
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                         1º bimestre – 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Matemática Série: 2ª A, B, C 

Professor Regina Bizarro Semana: 01 a 05 de março 

Tema da aula Uma Outra Forma de Escrever Números e Expressões Equivalente: 05 aulas 

 
Habilidades:  

• (EF09MA09) Compreender os processos de fatoração de expressões algébricas, com base em suas relações 
com os produtos notáveis, para resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações 
polinomiais do 2º grau. 

Conteúdo: Expressões Algébricas. 

• Identificar os fatores comuns em expressões algébricas quadráticas;  
• Escrever expressões algébricas quadráticas na forma fatorada;  
• Estabelecer relações entre a expressão algébrica fatorada e outras expressões algébricas equivalentes;  
• Resolver fatoração de expressões algébricas com mais de um fator comum. 
 
Atividade a ser realizada:  Exercícios Caderno do Aluno Aprender Sempre págs. 73 a 75. 

Instrumento para verificação da Aprendizagem: Exercícios resolvidos no próprio Caderno Aprender Sempre ou 
caderno de anotações.  

Data de entrega: Para os alunos que estão em casa, na próxima segunda-feira (08/03) por e-mail: 
reginaeliza@prof.educacao.sp.gov.br 
 
 

 

Exercício Baseado na pág. 73 do Caderno Aprender Sempre 

I. Faça uma pequena pesquisa na internet, livro de Matemática ou dicionário, para encontrar o significado 

e como fazer os cálculos de PERÍMETRO e ÁREA. Anote o que encontrou e entendeu em seu caderno. 

 

 

 

II. Responda, como você escreve, com símbolos matemáticos (usando números e letras), ou seja, uma 

expressão algébrica, as seguintes frases: 

 

a) Um número mais seu dobro é igual a 33. ______________________ 

 

b) O triplo de um número é igual a 27.  _____________________ 

 

c) 5 mais o quadrado de um número é igual a 30. ___________________ 
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Exercício da pág. 73 e 74 do Caderno Aprender Sempre 

 

 

 

 

 
 

 



 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                         1º bimestre – 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Física Série: 2ª A, B, C  

Professor Márcio  Semana: 01 a 05 de março 

Tema da aula Calor e Sistemas Térmicos  Equivalente: 02 aulas  

 

Habilidade: Explicar as propriedades térmicas das substâncias, associando-as ao conceito de temperatura e à sua 

escala absoluta, utilizando o modelo cinético das moléculas; relacionar mudanças de estado da matéria em fenômenos 

naturais e em processos tecnológicos com as variações de energia térmica e de temperatura. 

 

Conteúdo: Calor, temperatura e fontes  

   

Atividade de revisão segundo aula do CMSP do dia 23/02/2021 

 

Modelo Cinético-Molecular 

Modelo Cinético-Molecular 

 

A temperatura é uma grandeza física que informa o quanto um objeto está frio ou quente. Ou seja, quanto 

maior a temperatura, mais quente está o objeto. Ainda que pareça simples, o conceito de temperatura é bastante 

complicado. Para que você comece a entender o que é a temperatura, será preciso conhecer um modelo teórico dos 

átomos e moléculas. Esse modelo considera que a matéria é formada por moléculas, que diferem umas das outras 

pelos átomos que as constituem. Cada substância é formada por moléculas diferentes, que por sua vez são constituídas 

por diferentes átomos que as caracterizam. Essas moléculas não ficam paradas, elas se movimentam continuamente, 

de forma caótica e desordenada, sempre interagindo ou colidindo quando estão muito próximas umas das outras. 

 

 
 

A temperatura é, então, a grandeza que reflete em média o movimento aleatório das moléculas que formam 

um corpo qualquer. Quanto mais “agitadas” estão as moléculas e os átomos de uma substância, maior é a sua 

temperatura. ÀS temperaturas muito altas, dá-se a separação entre os átomos que as constituem, e as moléculas 

podem se separar, ou seja, elas se decompõem, podendo também liberar elétrons e se ionizar, sendo o estado 

resultante denominado “plasma.” 
Texto extraído do material SPFE, escrito por Guilherme Brockington especialmente para o São Paulo faz Escola. 

 

 

Questões propostas: 

 

1) Explique como você entende a relação entre a temperatura de um corpo e a agitação de suas moléculas. 

 



2) Existe uma relação entre o funcionamento do termômetro e os modelos cinético-moleculares estudados no texto? 

Qual? 

 

3) (ENEM 2010) Em nosso cotidiano, utilizamos as palavras “calor” e “temperatura” de forma diferente de como elas 

são usadas no meio científico. Na linguagem corrente, calor é identificado como “algo quente” e temperatura mede a 

“quantidade de calor de um corpo”. Esses significados, no entanto, não conseguem explicar diversas situações que 

podem ser verificadas na prática. Do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos conceitos 

corriqueiros de calor e temperatura? 

 

a) A temperatura da água pode ficar constante durante o tempo em que estiver fervendo. 

b) Uma mãe coloca a mão na água da banheira do bebê para verificar a temperatura da água. 

c) A chama de um fogão pode ser usada para aumentar a temperatura da água em uma panela. 

d) A água quente que está em uma caneca é passada para outra caneca a fim de diminuir sua temperatura. 

e) Um forno pode fornecer calor para uma vasilha de água que está em seu interior com menor temperatura do que 

a dele. 

 

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

 

 Bom Trabalho! 
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