
 

                                      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: 08 a 12 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. 
• Reconhecer que as expressões (x + a)² e x² + 2ax + a² são equivalentes;  
• Fatorar expressões do tipo x² + 2ax +a²;  
• Reconhecer que as expressões (x - a)² e x² – 2ax + a² são equivalentes;  
• Fatorar expressões do tipo x² – 2ax + a²;  
• Relacionar expressões fatoradas a produtos notáveis com uma variável. 
 
Atividade a ser realizada:  Exercícios Caderno do Aluno Aprender Sempre págs. 75 a 79. 

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, 15/03, por e-mail: 
reginaeliza@prof.educacao.sp.gov.br 

 

 

Exercício da pág. 75 do Caderno Aprender Sempre 

 

 

 

 

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


 

 

Exercício da pág. 75 do Caderno Aprender Sempre – Aula 3 e 4 

 
Exercício da pág. 76 do Caderno Aprender Sempre – Aula 3 e 4 

 
Façam a letra a e b desse exercício no Caderno Aprender sempre do aluno, ou em uma folha separada. 

 

 

 

 



Exercício da pág. 78 e 79 do Caderno Aprender Sempre – Aula 5 e 6 

 

 

 



 

                               E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                          1 º bimestre - 2021 

                                     ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Física Série: 2ª A, B, C  

Professor Márcio  Semana: 08 a 12 de março 

Tema da aula Trocas de calor e propriedades térmicas da 

matéria 

Equivalente: 02 aulas  

Habilidade: Identificar a ocorrência da condução, convecção e irradiação em sistemas naturais e tecnológicos; explicar 

as propriedades térmicas das substâncias e as diferentes formas de transmissão de calor, com base no modelo cinético 

das moléculas. 

 

Conteúdo: Trocas de calor e propriedades térmicas da matéria  

   

Atividade de revisão segundo aula do CMSP do dia 02/03/2021 

 

Calor e temperatura  

 

A diferença entre calor e temperatura, iniciada no tema anterior, fica bastante clara quando se aprofunda o 

estudo desses processos. Compreender as trocas de calor possibilita entender desde a formação do gelo em volta dos 

congeladores nas geladeiras, até as sensações de quente e de frio que sentimos ao pisarmos descalços num piso de 

madeira, num de cerâmica e num tapete. Por meio de exemplos próximos do cotidiano, é possível discutir a troca de 

energia entre os corpos e suas propriedades térmicas, cujas características revelam detalhes de sua estrutura atômica. 

Observe ao seu redor ou utilize os objetos de sua casa e sala de aula como exemplo, para responder às seguintes 

questões: 

 

1. O que produz calor? Devem surgir elementos como fogão, chama, fósforo, isqueiro, micro-ondas, forno etc. 

2. O que transmite calor? Devem aparecer fogão, panela, copo, metal etc. 

3. O que retira calor?  

4. O que é usado para manter a temperatura? Os alunos deverão responder: geladeira, freezer, isopor, plástico, garrafa 

térmica etc. 

5.O que é o frio? 

6. Explique as diferentes sensações ao pisar descalço em um piso de madeira e um piso de cerâmica. Por que isso 

ocorre? 

7. Por que, ao pegarmos na maçaneta de metal, ela parece estar mais fria que a porta de madeira? 

8. Distribua os itens listados nas questões de 1 a 4 anteriormente na seguinte tabela: 

Fontes de calor Materiais bons condutores 

de calor 

Materiais isolantes ou maus 

condutores de calor 

Exemplos: Ferro de passar Panela Vidro 

   

   

   

   

 

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

 Bom Trabalho! 

mailto:arv.labfisica@gmail.com


 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                          1º bimestre - 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Biologia Série: 2ª A, B, C 

Professor Neide Semana: 08 a 12 de março 
Tema da aula Células e organelas/ As funções vitais 

das células. 
Equivalente: 02 aulas 

 

Habilidades: Identificar os elementos básicos que compõem a célula bem como suas funções. (22/02/2021); 

Relacionar as funções vitais das células a seus respectivos componentes (01/03/2021) 

 

Conteúdo: Células 

 

Atividade a ser realizada: Aula do CMSP realizada no dia 22/02 e 01/03 

 

Tipos de célula 

          Procarionte (originado do latim pro-primitivo e carionte - relativo à carioteca) são organismo 

unicelulares que não possuem o nível de complexidade interna associada aos eucariotas, e em particular não 

possuem núcleo nem mitocôndrias. Os procariotas são definidos como todas as células que não possuem 

um nível de organização interna, e em particular não possuem um núcleo protegido por uma membrana.  

          Eucarionte uma célula que apresenta o núcleo delimitado pela membrana nuclear (carioteca). Como 

todas as células eucarióticas, a célula animal é delimitada por uma membrana plasmática. Possui organelas 

citoplasmática como ribossomos, responsável pela síntese proteica; o lisossomo, que atua na digestão; as 

mitocôndrias, que participam da produção de energia e respiração celular entre outros. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Membrana plasmática 

 

 

 

          A membrana plasmática é uma camada ou bicamada lipídica de glicolipídios e outras substâncias que 

delimita toda célula, dividindo-se o meio extracelular do intracelular. A membrana plasmática se trata de 

uma estrutura presente em todas as células, tanto eucarionte quanto procarionte, e ela separa o interior 

das células do meio externo. 

 

 Questões: 

1- Qual a principal características presente em uma célula eucarionte e ausente na célula procarionte? 

2- O que são organelas? 

3- Em qual organela ocorre a síntese de proteína? E a respiração celular? 

 

     

Instrumento para verificação da aprendizagem: Registro no caderno das aulas no CMSP, e participação 

durante as aulas.  Entrega das atividades por meio de fotos. 

 

Data de entrega: Esta atividade deverá ser entregue até o dia 15 de março no e-mail: 

pro.neidemartins@gmail.com  

 

Bom Trabalho! 

 

mailto:pro.neidemartins@gmail.com

