
 

                                      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 
Maria Aparecida – 1ª C e D 

Semana: 12 a 16 de abril 

Tema da aula Taxas e Índices; Média, mediana e 
desvio padrão 

Equivalente: 05 aulas 

Habilidade: (EM13MAT104) Interpretar taxas e índices de natureza socioeconômica (índice de desenvolvimento 
humano, taxas de inflação, entre outros), investigando os processos de cálculo desses números, para analisar 
criticamente a realidade e produzir argumentos. 
 
Conteúdo: Estatística 
 
Atividades a serem realizadas (SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES 3 - RETOMADA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO 
CMSP): 
TABELAS E GRÁFICOS, UMA INTERPRETAÇÃO (Aulas 3 e 4) – Atividade 2 (ADAPTADA) e Atividade 3 (ADAPTADA) do 
Caderno do Aluno APRENDER SEMPRE (Volume 1), que se encontram nas páginas 86, 87, 88 e 89.  
OBS.: As Atividades que já foram resolvidas no CMSP devem estar registradas no Caderno. 
 
 

ATIVIDADE 2 – ADAPTADA – Página 86 
2 – (BB – Cesgranrio – adaptada). Os gráficos, abaixo, apresentam dados sobre a produção e a reciclagem de lixo em 
algumas regiões do planeta. 
 

 
Exemplo 
a) Baseando-se nos dados apresentados, em milhões de toneladas, a quantidades lixo recicladas nos EUA. 

Lixo produzido ⇒ 𝟐𝟑𝟖 milhões de toneladas por ano 
Lixo reciclado ⇒ 𝟑𝟒% do lixo produzido 
34% de 𝟐𝟑𝟖 milhões: 
𝟑𝟒

𝟏𝟎𝟎
∙ 𝟐𝟑𝟖 =

𝟑𝟒 ∙ 𝟐𝟑𝟖

𝟏𝟎𝟎
=
𝟖. 𝟎𝟗𝟐

𝟏𝟎𝟎
= 𝟖𝟎, 𝟗𝟐 milhões 

 
 

b) Baseando-se nos dados apresentados, em milhões de toneladas, a quantidades lixo recicladas na União Europeia? 

 

 



 

Pesquise e Responda: 

c) Em sua opinião, qual é o material que pode ser reciclado mais vezes?  

 

d) Qual é o material que demora mais tempo para se decompor na natureza? 

 

e) Em sua casa, é feita a separação do lixo para a reciclagem? 

 

f) Produza um pequeno texto, expressando sua opinião, por que reciclar é importante? 

 

 
ATIVIDADE 3 – ADAPTADA – Página 88 

Exemplo  
3 (I) – A tabela abaixo apresenta as três pesagens do Atleta I antes do início de um torneio peso-pena.  

1ª pesagem 2ª pesagem 3ª pesagem 

78 72 66 

a) Calcule a média aritmética dessas pesagens: 
 

𝑴𝑨 =
78 + 72 + 66

3
=
216

3
= 𝟕𝟐 

 
b) Calcule a mediana dessas pesagens: 
 
Ordem crescente: 66,  72 e 78 
Quantidade de dados: 𝑛 = 3 ⇒ ímpar 
𝑴𝒆 ⇒ elemento central 
 
𝑴𝒆 = 𝟕𝟐 

 
c) Calcule o desvio padrão dessas pesagens: 
𝑴𝑨 = 𝟕𝟐 
 

1ª pesagem 2ª pesagem 3ª pesagem 

78 72 66 

 

𝐷𝑃 = √
(𝟕𝟖 − 𝟕𝟐)2 + (𝟕𝟐 − 𝟕𝟐)2 + (𝟔𝟔 − 𝟕𝟐)2

3
 

𝐷𝑃 = √
(6)2 + (0)2 + (−6)2

3
= √

36 + 0 + 36

3
= √

 72 

3
 

𝑫𝑷 = √𝟐𝟒 ≅ 𝟒, 𝟗𝟎 
 
 
 
3 (II) – A tabela abaixo apresenta as três pesagens do Atleta III antes do início de um torneio peso-pena.  

1ª pesagem 2ª pesagem 3ª pesagem 

75 70 65 



 
 
a) Calcule a média aritmética dessas pesagens. 
 
b) Calcule a mediana dessas pesagens. 

 
c) Calcule o desvio padrão dessas pesagens. 
 
 
 
 
 
Instrumento para verificação da aprendizagem: Registro no Caderno do Aluno Aprender Sempre, Volume 1, ou no 
caderno de Matemática. Participação durante as aulas. Entrega das atividades por meio de fotos. 
 
Data de entrega: 19/04/2021 - 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! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:asol@professor.educacao.sp.gov.br
mailto:maria.laurentino@servidor.educacao.sp.gov.br


 

                              E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS  

                                          1º bimestre - 2021 

                    ROTEIRO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

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

Professor Maria Aparecida – 1ª A e B 
Carla – 1ª C 
Regina – 1ª D 

Semana: 12 a 16 de abril 

Tema da aula Movimento Equivalente: 02 aulas  
 

Habilidade: (EM13CNT204) 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: Movimento e repouso 

  

Atividades a serem realizadas: 

Lembrando o que foi dito no CMSP, o conceito de movimento e repouso está ligado ao referencial; Portanto, para 

dizermos que algo está em movimento ou em repouso, primeiro temos que apontar o referencial.  

Exemplo: Imagine que você está em um ônibus, em relação as outras pessoas e ao próprio ônibus você estará parado, 

porém para quem está fora do ônibus você estará em movimento.  

 

Exercícios 

1) Dê um exemplo de uma situação em que haja movimento em relação a um referencial e repouso em relação a 

outro. 

 

2) A respeito da ideia de referencial, marque a alternativa correta: 

a) O Sol, por ter uma massa correspondente a 98% de toda a massa do sistema solar, deve ser sempre considerado o 
referencial para quaisquer fenômenos. 
b) Os fenômenos devem sempre ser analisados a partir de um referencial parado. 
c) Referencial é o corpo em movimento retilíneo uniforme a partir do qual se analisam os movimentos. 
d) Referencial é o corpo a partir do qual os fenômenos são analisados. 
e) O movimento e o repouso são absolutos e não dependem de um referencial. 
 

3) Uma pessoa, em um carro, observa um poste na calçada de uma rua, ao passar por ele. O poste está em repouso 

ou em movimento? Explique. 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

- Acompanhamento das aulas do CMSP; 
- Realização da atividade solicitada. 
 

Data de entrega: Esta atividade deverá ser entregue no dia 19 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 
Obs.: Identificar no e-mail a semana do roteiro (data) e colocar nome completo. 

 
 

mailto:maria.laurentino@servidor.educacao.sp.gov.br
mailto:clscarla7@gmail.com
mailto:reginaeliza@prof.educacao.sp.gov.br


 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                              1º bimestre  

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

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

Professor Neide Semana: 12 a 16 de março 

Tema da aula Como a planta produz seu alimento? 
Parte 1 e 2. 

Equivalente: 02 aulas 

 
Habilidades: (EM13CNT101) Analisar e representar com ou sem o uso do dispositivo e de aplicativos digitais específico, 
as transformações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento, para realizar 
previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que priorizem o 
desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a preservação da vida em todas as suas formas. 
  
Conteúdo: Manutenção da vida e fluxos de energia e de matéria 
 
Atividade a ser realizada: Aula do CMSP realizada no dia 05/04/2021. 
 
            Como a planta consegue produzir seu próprio alimento? De forma simplificada, as plantas terrestres (entre 
outros organismos) capturam a energia do sol e através de reações químicas transformam substâncias inorgânicas 
(água e gás carbônico), em glicose (orgânica) e gás oxigênio (inorgânica), produzindo o alimento necessário para a sua 
sobrevivência. Esse processo, denominado fotossíntese, requer o pigmento verde clorofila, que está presente nas 
folhas. As moléculas orgânicas formadas durante a fotossíntese fornecem não apenas a energia que ativa os sistemas 
vivos, mas também moléculas estruturais que compõem os organismos vivos. O processo de fotossíntese pode ser 
descrito de forma simplificada de várias maneiras. 

           Abaixo apresentamos uma imagem que representa o fenômeno. A glicose produzida durante a fotossíntese 
pode ser transformada em amido e celulose, através de outras reações químicas, a planta pode produzir também 
proteínas, óleo, vitaminas etc. Essas substâncias são muito importantes para o crescimento e sobrevivência da planta 
e podem, ainda ser aproveitadas pelo. A glicose produzida durante a fotossíntese pode ser transformada em amido e 
celulose ou, através de outras reações químicas, a planta pode produzir também proteínas, óleos, vitaminas etc. Essas 
substâncias são muito importantes para o crescimento e sobrevivência da planta e podem, ainda, ser aproveitadas 
pelo homem. 

  

                                                                           
 
                                  
 



 
ATIVIDADES: 

1- Qual a importância da fotossíntese para as plantas? 
2- Explique como a planta consegue realizar fotossíntese? 
3- Você concorda com a frase: “as plantas se alimentam do solo”? 
4- Por que a maioria dos vegetais são verdes? 

 
 
 
 
 
Instrumento para verificação da aprendizagem: Registro no caderno e participação das aulas no CMSP. Entrega das 
atividades por meio de fotos. 
 
 
Data de entrega: 19/04/2021 - 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

