
 

                                      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: 19 a 23 de abril 

Tema da aula Giros e Ângulos; Ângulos e Polígonos no 
Tangram 

Equivalente: 05 aulas 

 
Habilidade: (EM13MAT505) Resolver problemas sobre ladrilhamento do plano, com ou sem apoio de aplicativos de 
geometria dinâmica, para conjecturar a respeito dos tipos ou composição de polígonos que podem ser utilizados em 
ladrilhamento, generalizando padrões observados.  
 
Conteúdo: Ângulos e Polígonos 
 
Atividades a serem realizadas - Caderno do Aluno APRENDER SEMPRE (Volume 1), (SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES 4 - 
RETOMADA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CMSP): 
AULAS 1 E 2 – IDEIAS INICIAIS SOBRE ÂNGULOS E POLÍGONOS: Atividades 5 e 6, na página 99. 
AULAS 3 E 4 – ÂNGULOS E POLÍGONOS NO TANGRAM E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS: Atividades 2, 3, 4 e 5, nas 
páginas 102 e 103. 
 
OBS.: As Atividades que já foram resolvidas no CMSP devem estar registradas no Caderno. 

 

Exemplo 
Qual é a medida dos dois ângulos formados pelos ponteiros de um relógio às 5h? 
 

 
 

ATIVIDADES – Páginas 99 e 100 
 
 
 
5. (SARESP/2009) O relógio a seguir marca 9h: 

 
Assinale a alternativa que mostra corretamente qual a medida do ângulo formado pelos 2 ponteiros, indicado na 
figura: 

(A) 180° (B) 90° (C) 60° (D) 45° 
 
 
 
 
 



 
 
6. (SARESP/2010) Lourenço estava com o seu skate posicionado para a esquerda, como mostra a figura 1, e a seguir 
fez uma manobra dando um giro de forma a posicionar o skate para a direita, como mostra a figura 2. 
 

 
A medida de ângulo que pode ser associada ao giro dessa manobra é: 

(A) 45° (B) 90° (C) 180° (D) 360° 
 
 
 

 
ATIVIDADES – Páginas 102 e 103 
O Tangram é um antigo jogo de quebra cabeças chinês, que consiste na formação de figuras e desenhos 
por meio de 7 peças. 

 
 
2. Forme quadrados utilizando:  
OBS: Desenhe o quadrado indicando os números das peças que foram utilizadas.  

a) 2 peças b) 3 peças c) 4 peças  
 
 
 
 
 
3. Forme triângulos utilizando:  
OBS: Desenhe o triângulo indicando os números das peças que foram utilizadas. 

a) 2 peças b) 3 peças c) 4 peças 

 
 
 
 
 

4. (SARESP/2009) Pode-se calcular a medida do ângulo indicado 
por x na figura sem necessidade de uso do transferidor. Sua 
medida é igual a: 

(A) 115° (C) 145° 
(B) 125° (D) 135° 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

5. (Concurso público – Eletrobrás – adaptada). Considere o polígono ao lado. 
Analise as seguintes afirmativas sobre esse polígono:  
I – possui 11 lados;  
II – possui 11 ângulos internos;  
III – possui 5 ângulos internos obtusos (maiores que 90°).  
 
São verdadeira(s) somente:  

(A) I (B) III (C) I e II (D) I, II e III  
 

 
 
  

 
 
 
 
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: 26/04/2021 - 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: 19 a 23 de abril 

Tema da aula Movimento e Leis de Newton 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, repouso e leis de Newton 

 

 

Atividades a serem realizadas:  
- Retomada das Atividades desenvolvidas no CMSP movimento, repouso e referencial.  
- Leis de Newton. 

 

Exercícios 

 

1) Leia com atenção a tira da Turma da Mônica mostrada a seguir e analise as afirmativas que se seguem, considerando 

os princípios da Mecânica Clássica. 

 

 

 

 

I.  Cascão encontra-se em movimento em relação ao skate e também em relação ao amigo Cebolinha 
II.  Cascão encontra-se em repouso em relação ao skate, mas em movimento em relação ao amigo Cebolinha. 

III. Em relação a um referencial fixo fora da Terra, Cascão jamais pode estar em repouso. 
 
Estão corretas: 

a) apenas I 
b)  I e II 
c)  I e IIII  
d) II e III 
e)  I, II e III 
 

 



 

2) A respeito dos conceitos de movimento, repouso, trajetória e referencial, marquem a alternativa correta. 

a) A trajetória é o caminho feito por um corpo independentemente do referencial adotado. 

b) Movimento e repouso são conceitos relativos, pois dependem da trajetória adotada pelo móvel. 

c) O referencial é o corpo a partir do qual as observações dos fenômenos são feitas. O Sol é considerado um referencial 
privilegiado porque é o corpo mais massivo do sistema solar. 

d) A trajetória é o caminho executado por um móvel em relação a um referencial adotado. 

e) Mesmo que a Terra seja tomada como referencial, nunca poderemos dizer que os prédios e as demais construções 
estão em repouso. 

 

 
 

3) Baseado nas aulas do Centro de Mídias realize uma pesquisa e elabore uma definição das Leis de Newton: 

a) Lei da Inércia 

 
 
 

 

b) Lei do Princípio Fundamental da Dinâmica 

 
 
 

 

c) Lei da Ação e Reação 

 
 
 

 

 

 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

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

Data de entrega: Esta atividade deverá ser entregue no dia 26 de abril no e-mail: 

 

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

1ª Séries C para clscarla7@gmail.com 

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

 
Obs.: Identificar no e-mail a semana do roteiro (data) e colocar nome completo. 

 

Bom Trabalho! 
 

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 - 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

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

Professor Neide Semana: 19 a 23 de abril 

Tema da aula Metabolismo energético. Equivalente: 02 aulas 
 
Habilidades: Comparar os processos pelos quais animais e vegetais utilizam a energia da matéria orgânica. 
  
Conteúdo: Metabolismo energético. 
 
Atividade a ser realizada: Aula do CMSP realizada no dia 12/04/2021. 
            

     Você já estudou em Física que energia não é nenhuma molécula: é a capacidade que nosso corpo tem de realizar 
trabalho. E, em Química que a “energia não pode ser criada ou destruída. Ela pode somente ser modificada ou 
transferida”. Portanto, todos os tipos de energia são transformações de outros tipos de energia. Que tal relembrar 
algumas dessas conversões: Para entender como as energias envolvidas nos processos químicos podem ser 
transformadas em outros tipos de energia, tem de entender alguns aspectos relacionados às reações químicas. 
Exemplo: Para que um lanche forneça energia, não basta que seja mastigado e engolido, ele tem que ser quebrado 
em moléculas pequenas, para que possam ser absorvidas pelas células e utilizadas na obtenção de energia, sendo a 
glicose uma dessas moléculas. Os seres humanos, durante o processo evolutivo, passaram a usar melhor a glicose que 
vem dos alimentos, obtendo dela energia para a manutenção das funções vitais do organismo. Por isso, é tão 
importante abastecer nossa “máquina” várias vezes ao dia.   
     
       Ao se alimentar, você ingere substâncias das quais obtém a energia para garantir a manutenção da vida e realizar 
as atividades do seu dia a dia. Os alimentos são compostos principalmente de carboidratos, proteínas, lipídios e 
vitaminas. Os carboidratos são quebrados em porções cada vez menores, através da mastigação e da digestão, até ser 
reduzido a uma unidade de glicose, ou outra forma de açúcar simples (denominado monossacarídeos). Essa molécula 
(monossacarídeo) atravessa a mucosa no intestino delgado e é transportada pela corrente sanguínea até o fígado, 
onde será convertida parte em glicogênio e parte transportada para outros tecidos e células.  A glicose (C₆H₁₂O₆), é 
transportada até as células e, nas mitocôndrias, juntamente com o gás oxigênio (da respiração-transportado pelas 
hemácias) participa do processo denominado respiração celular, que é um processo de combustão que obtém a 
energia que nosso organismo necessita. A glicose é a molécula que funciona como combustível e é quebrada liberando 
energia para as reações químicas que fazem nosso organismo funcionar. Ao entrar na célula, a glicose, sofre sua 
primeira divisão formando o ácido pirúvico, que segue para a mitocôndria, organela responsável pela respiração 
celular. 
     Ciclo de Krebs é uma das etapas da respiração celular, processo de obtenção de energia realizado na presença de 
gás oxigênio (processo aeróbio) pela maioria das células eucarióticas e algumas procarióticas. Nesse processo, ocorre 
a degradação de uma molécula orgânica, resultando em gás carbônico, água e energia como produtos finais. Essa 
energia é utilizada nas mais diversas reações que ocorrem nas células. No ciclo de Krebs, ocorre a oxidação de fontes 
energéticas, como carboidratos, ácidos graxos e aminoácidos, e são produtos dessa etapa o CO2 e elétrons altamente 
energéticos, armazenados em moléculas carreadoras de energia. A última etapa da respiração celular é chamada de 
fosforilação oxidativa (cadeias transportadoras de elétrons) e acontece no interior das mitocôndrias. É a etapa em que 
ocorre a maior quantidade de produção de energia (ATP). O ATP (Adenosina Trifosfato) é a molécula responsável pela 
captação e armazenamento de energia. Ela está envolvida nas reações energéticas que ocorrem nas células. As funções 
vitais dos seres vivos são aquelas imprescindíveis a manutenção da vida. A assimilação de alimentos, as trocas gasosas 
com o meio externo, a circulação sanguínea, a excreção, a osmorregulação, a reprodução e as interações ambientais. 
Durante todas as etapas do ciclo de vida de um organismo (nascer, desenvolver-se, reproduzir e morrer) ocorrem 
incontáveis reações bioquímicas em seu corpo. Dessa forma, essas reações visam realizar as alterações necessárias 
para a manutenção da vida, seja construindo ou descontruindo moléculas. Assim, o metabolismo celular trata, 
basicamente, do conjunto dessas reações químicas de síntese e degradação (“construção ou desconstrução”) de 
moléculas realizadas pela célula com o intuito de manter-se viva. 
 
 
 



 

COMO OCORRE A OBTENÇÃO DE ENERGIA? 
 
 

                     a  

                                                  
                                                                                                                    
                                                                                           
                                                                                                                             
                                                                                           Digestão do alimento 
                                                                                           Absorção de nutrientes 
                                                                                           Energia obtida pela célula 
 
                                                                                                                            
                                                                                                                        
                                                                                                    
 
 
ATIVIDADES:    
1- Quais são as fontes energéticas que ocorrem no ciclo de Krebs? 
2- Quais são os principais compostos dos alimentos? 
3- Como ocorre a respiração celular? 
4- O que é metabolismo? 
 
 
 
Instrumento para verificação da aprendizagem: Registro no caderno e participação das aulas no CMSP. Entrega das 
atividades por meio de fotos. 
 
 
Data de entrega: 26/04/2021 - 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


 
 
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        1º bimestre - 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

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

Professor Regina Bizarro Semana: 19 a 23 de Abril 

Tema da aula Energia em Movimento Equivalente: 02 aulas 

 
Habilidades Currículo em Ação:  

• Identificar formas de Energia envolvidas nas transformações Químicas. 
 

Conteúdo: Equilíbrio Químico 
 
Atividade a ser realizada: Caderno do Aluno Currículo em Ação, págs. 195 a 215. 

Instrumento para verificação da aprendizagem: Exercícios resolvidos no Caderno de Anotações do Aluno.  

Data de entrega: Os alunos devem enviar os exercícios destacados nesse roteiro, até dia 26/04 (foto) por e-mail: 
reginaeliza@prof.educacao.sp.gov.br 
No assunto do e-mail coloquem, Nessa Ordem: Série, Disciplina, Nome Completo, Data do Roteiro 
 
 
 

Exercício adaptado da pág. 206 do Caderno Currículo em Ação 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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


 
 
 

Exercício adaptado da pág. 207 do Caderno Currículo em Ação 
 

 
 
 
 

Exercício adaptado da pág. 208 do Caderno Currículo em Ação 
 

 
Discuta virtualmente com os colegas da sala pelo zap. 

 
 

 


