
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                              1º bimestre - 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Matemática Série: 1ª A, B, C, D 

Professor Cida Sol – 1ª A e B 
Cidinha – 1ª C e D  

Semana: 05 a 09 de abril 

Tema da aula Números Reais; Regra de Três Equivalente: 05 aulas 
 
Habilidades: (EF09MA02) - Reconhecer um número irracional como um número real cuja representação decimal é 
infinita e não periódica, e estimar a localização de alguns deles na reta numérica; (EF09MA08) Resolver e elaborar 
situações- problema que envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais grandezas, 
inclusive escalas, divisão em partes proporcionais e taxa de variação, em contextos socioculturais, ambientais e de 
outras áreas. 
 
Conteúdo: Números Reais; Regra de Três 
 
Atividades a serem realizadas (RETOMADA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CMSP): 
NÚMEROS REAIS – Atividades 1, 4 e 7 do Caderno do Aluno APRENDER SEMPRE (Volume 1), que se encontram nas 
páginas 61, 62 e 63.  
 
REGRA DE TRÊS – Atividades 5 e 6 (item a) do Caderno do Aluno APRENDER SEMPRE (Volume 1), que se encontram 
nas páginas 81 e 82. 
 
 

ATIVIDADES – Páginas 61, 62 e 63  
 
1 – (SARESP, 2014 - Adaptado) Das afirmações a seguir. 
I. O conjunto dos números inteiros é formado pelos números naturais positivos e negativos e também os números 
representados por frações.  
II. Os números Irracionais são aqueles em que a representação decimal é finita ou infinita e periódica.  
III. Os números reais representam a união dos conjuntos dos números racionais com os irracionais.  
 
Escolha a alternativa correta.  
(A) Somente a afirmação III é correta.  
(B) Somente a afirmação II é correta.  
(C) Somente a afirmação I é correta.  
(D) Somente as afirmações II e III estão corretas. 
 
 
4 – Considerando os números: 

 ,  
qual é o nome que pode ser dado a todos estes números? 
 
 
7 – Coloque em ordem crescente os números reais abaixo. 

  
 
 
 



ATIVIDADES – Páginas 81 e 82 
 
5 – Uma fábrica de tecidos consumiu 1.820 fardos de algodão em 13 dias. Em 8 dias, quantos fardos consumiu? 
 
 
6 – Caro estudante, apresentamos, nos itens a e b, os esquemas sobre a relação de proporcionalidade entre duas 
grandezas. Para cada item, elabore e resolva um problema envolvendo as grandezas dadas. 
a) 5 kg de farinha de trigo ------------- 70 pães  
    7 kg de farinha de trigo ------------- faz quantos pães? 
  
 
 
 
 
Instrumento para verificação da aprendizagem: Registro no Caderno do Aluno Aprender Sempre, Volume 1. 
Participação durante as aulas. Entrega das atividades por meio de fotos. 
 
 
Data de entrega: 12/04/2021 - Entrega das atividades por meio de fotos, com Nome, Número, Série (para 
identificação) para o e-mail  

1ª Séries A, B para asol@professor.educacao.sp.gov.br  

1ª Séries C, D para maria.laurentino@servidor.educacao.sp.gov.br  
 

Bom Trabalho! 
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E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS  

 1 º bimestre 

ROTEIRO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Física Série: 1ª A, B, C e D  

Professor Cidinha – 1ª A e B 
Carla – 1ª C 
Regina – 1ª D 

Semana: 05 a 09 de abril 

Tema da aula Gravidade – Assim na Terra como no Céu Equivalente: 02 aulas  

 

Habilidade: Elaborar explicações, previsões e cálculos a respeito dos movimentos dos objetos na Terra, no Sistema 

Solar e no universo com base na análise das interações gravitacionais, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos 

digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).  

 

Conteúdo: A gravidade e as interações gravitacionais   

      Interações gravitacionais no Sistema Solar e no universo  

 

Atividades a serem realizadas: 

A partir da aula do CMSP e retomando a explicação dada no roteiro anterior, resolva: 

 

1) Qual o peso de uma pessoa de 70 Kg na lua? Considere que a gravidade na lua é de 1,6 m/s². 

 

2) Qual o peso de um corpo de massa 30 kg na superfície de Marte, onde a gravidade é igual a 3,7 m/s2? 

 

3) Determine a diferença dos pesos de um corpo de 100 kg em Vênus e em Júpiter. 

Dados: 

Gravidade de Vênus: 8,9 m/s2;   

Gravidade de Júpiter: 24,8 m/s2 

 
 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

- Acompanhamento das aulas do CMSP; 

- Realização da atividade solicitada. 

 

Data de entrega: Esta atividade deverá ser entregue no dia 12 de abril no e-mail: 

1ª Séries A e B para maria.laurentino@servidor.educacao.sp.gov.br 

1ª Série C para clscarla7@gmail.com  

1ª Série D para reginaeliza@prof.educacao.sp.gov.br 
 

Bom Trabalho! 

mailto:maria.laurentino@servidor.educacao.sp.gov.br
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                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                              1º bimestre  

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Biologia Série: 1ª A, B, C, D 

Professor Neide Semana: 05 a 09 de abril 
Tema da aula Desenvolvimento Sustentável Equivalente: 02 aulas 

 
Habilidades: Propor iniciativas individuais e coletivas para a solução de problemas ambientais da comunidade e/ou da 
cidade, com base na análise de ações de consumo consciente e de sustentabilidade bem sucedida. 
 
Conteúdo: Preservação da biodiversidade 
 
Atividade a ser realizada: Aula do CMSP realizada no dia 29/03/2021. (Retomada de conteúdo) 

 
     O termo sustentabilidade tem sido usado desde a década de 1980 para se referir a atividades produtivas que não 
degradam ou esgotam os recursos naturais. Desde então, com a ampliação constante dos estudos sobre o assunto, 
sua definição vem sendo refinada e adequada aos novos conhecimentos. Uma expressão que se originou desses 
estudos é o desenvolvimento sustentável, que é citado frequentemente não só por ecólogos e ambientalistas, mas 
também nas diversas mídias, como jornais, telejornais, revistas etc. De maneira simplificada, pode-se dizer que o 
desenvolvimento sustentável contempla o desenvolvimento social e econômico e a preservação ambiental, com o 
objetivo de suprir as necessidades atuais sem comprometer os recursos para as necessidades das gerações futuras, 
justamente por envolver ambiente, sociedade e economia. 
    Ecológico: Consiste na preservação ou recuperação dos ecossistemas, para que mantenham sua biodiversidade e 
sua dinâmica. Os estudos ecológicos são essenciais nesse ponto, pois viabilizam a adoção de práticas de manejo que 
não agridam o ambiente. 
   Social: O desenvolvimento sustentável contempla ideias de redução de conflitos sociais e ampliação da democracia 
plena, de maneira que todos possam participar das tomadas de decisão. Também abrange ideias relacionadas à 
preservação da cultura e o respeito às comunidades nativas. 
   Econômico: É importante não confundir desenvolvimento com crescimento econômico; este depende do consumo 
crescente de energia e de recursos naturais, o que pode ter impactos devastadores sobre os ecossistemas. O 
desenvolvimento econômico sustentável leva em conta que os recursos naturais são finitos e que a degradação dos 
ecossistemas pode custar muito mais caro que a preservação. 
  
                     
  
    

                                                          
                                                                           
                                                                                      
                                                         
                                                 
                                                                                        
 



ATIVIDADE: 
 
1-O que é desenvolvimento sustentável? 
2-O que é consumo responsável? 
3- Uma afirmação corriqueira entre ambientalistas atualmente é ‘’deixe o carro em casa e use o transporte coletivo”. 
Essa atitude traria benefícios para o ambiente? Justifique. 
 
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: 12/04/2021 - Entrega das atividades por meio de fotos, com Nome, Número, Série (para 

identificação) para o e-mail: pro.neidemartins@gmail.com  
 

Bom Trabalho! 

 

 

mailto:pro.neidemartins@gmail.com

