
 

                                      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: 05 a 09 de abril 

Tema da aula Observação de Formas Geométricas Espaciais Equivalente: 05 aulas 

 
Retomada de Habilidades:  

• (EF05MA16) Associar figuras espaciais a suas planificações (prismas, pirâmides, cilindros e cones) e analisar, 
nomear e comparar seus atributos.;  

• (EF05MA17) Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, e desenhá-
los, utilizando material de desenho ou tecnologias digitais. 

Conteúdo: Polígonos e Sólidos Geométricos. 

• Reconhecer prismas e pirâmides e diferenciá-los por meio de seus atributos;  
• Reconhecer faces, vértices e arestas em prismas e pirâmides;  
• Analisar diferentes planificações de pirâmide, prisma, cone e cilindro; 
• Identificar características e propriedades de formas geométricas espaciais, como prismas e pirâmides, e relacionar 
cada uma delas a suas planificações;  
• Descrever características e propriedades de formas geométricas espaciais, como prismas e pirâmides, e relacionar 
cada uma delas a suas planificações.  

• Diferenciar figuras planas e formas espaciais;  
• Diferenciar poliedros e corpos redondos;  
• Diferenciar prismas e pirâmides;  
• Comparar sólidos geométricos;  
• Identificar figuras planas em sólidos geométricos; 
• Relacionar o número de faces, vértices e arestas de prismas e pirâmides ao número de lados do polígono da base;  
• Resolver problemas que envolvam as relações dos elementos de prismas e pirâmides a suas bases; 
 
Atividade a ser realizada: Refazer Exercícios Caderno do Aluno págs. 58 a 69. 

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

Data de entrega: 12/04/2021 Os alunos devem enviar os exercícios destacados nesse roteiro (foto) por e-mail: 

reginaeliza@prof.educacao.sp.gov.br 
 

RETOMANDO HABILIDADES ESTRUTURANTES 
(pág 64 do Caderno Aprender Sempre) 

 

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


 
Observação: Podem ser descritos os objetos chamados de Corpos Redondos também, embora não estejam nessa 

tabela. 

Exercícios da pág 66 do Caderno Aprender Sempre 

 

 

Exercícios da pág 68 do Caderno Aprender Sempre 

 



 

 

 

Exercícios da pág 64 do Caderno Aprender Sempre 

 

 



Pág 66 do Caderno Aprender Sempre 

 

Pág 67 do Caderno Aprender Sempre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                         E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                  1 º bimestre 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Física Série: 2ª A, B, C 

Professor Márcio Semana: 05 a 09 de abril 

Tema da aula Energia e suas transformações  Equivalente: 02 aulas  

 

Habilidade: Analisar situações do cotidiano em que ocorram transformações de energia de diferentes tipos (elétrica, 

química, nuclear, térmica, cinética, potencial gravitacional, potencial elástica etc.) 

 

Conteúdo: O conceito de energia e os tipos de energia 

   

Atividade segundo aula de revisão do CMSP do dia 30/03/2021 

 

Não há uma definição exata para energia, mas podemos dizer que ela está associada à capacidade de produção 

de ação e/ou movimento e manifesta-se de muitas formas diferentes, como movimento de corpos, calor, eletricidade 

etc. Segundo o Princípio de Lavoisier, a energia não pode surgir do nada e nem pode ser destruída. A única 

possibilidade que existe é a transformação de um tipo de energia em outro, como a energia da queda d´água nas 

hidrelétricas que é convertida em energia elétrica. 

Energia renovável e não renovável 

Os tipos de energia provenientes de fontes finitas (fontes de energia que terão um fim) são denominados de 

energias não renováveis. Esse é o caso da energia gerada a partir dos combustíveis fósseis, como o petróleo e o carvão. 

Já a energia gerada a partir de fontes que possuem capacidade de reposição natural são denominadas de energias 

renováveis ou limpas. Esse é o caso da energia proveniente da luz do sol e da energia oriunda da força dos ventos 

(energia eólica). Os mapas conceituais abaixo trazem um panorama da energia e suas transformações.  
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/fisica/o-que-e-energia.htm 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/quimica/lei-lavoisier.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/energia-limpa.htm
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/energia-limpa.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/fisica/o-que-e-energia.htm


 
 

https://if.ufmt.br/eenci/artigos/Artigo_ID556/v13_n5_a2018.pdf 

Questões Propostas 

 

1) Quando acordamos pela manhã, após uma noite de sono, nos sentimos dispostos a realizar qualquer tarefa, e, às 

vezes, nos dizem para economizarmos energia não demorando muito no banho. O jornal televisivo, sempre fala a 

respeito de fontes renováveis de energia ou nos fala da importância de não gastar energia sem necessidade. Como a 

ideia de energia faz sentido para diferentes situações como esta? 

2) Em relações energéticas, qual a relação de uma maçã com a temperatura do Sol? 

3) Quando realizamos qualquer tipo de esforço muscular ou mental no nosso dia a dia, normalmente associamos estas 

atividades ao termo “trabalho”. No entanto. Sob o olhar da Física, o trabalho só ocorre realmente em algumas dessas 

situações. Comente. 

4) Geralmente, em nosso dia a dia, utilizamos o termo “potencial” para nos referir a alguma coisa que talvez venha a 

ocorrer. Para exemplificar, nas frases “Essa cidade tem potencial turístico” ou “este rapaz é um jogador de xadrez em 

potencial”, note que a cidade não é turística e o jogador de xadrez ainda não é um mestre, mas os dois encontram-se 

em um estado em que isso pode acontecer. Explique como você compreende o potencial e sua relação com a energia 

em termos físicos.  
 Fonte: https://www.facebook.com/lkcursos/posts/mapa-mental-formas-de-energia-gostou-do-

mapa-mental-salve-para-estudar-depois-e-/2426063917705185/ 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem: Registro no Caderno. Entrega das atividades por meio de fotos. 

 

Data de entrega: Esta atividade deverá ser entregue no dia 12 de abril no e-mail arv.labfisica@gmail.com  

Bom Trabalho! 

https://if.ufmt.br/eenci/artigos/Artigo_ID556/v13_n5_a2018.pdf
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: 05 a 09 de abril 
Tema da aula Manutenção da vida, fluxos de energia 

e matéria. 
Equivalente: 02 aulas 

 

Habilidades: Descrever as relações alimentares que se estabelecem entre os seres vivos que participam de 

cadeias e teias alimentares. 

 

Conteúdo: Cadeias e Teias alimentares 

 

Atividade a ser realizada: Aula do CMSP (retomada de habilidades e conteúdo) realizada no dia 

29/03/2021. 

          A manutenção do metabolismo dos seres vivos depende da energia contida nas ligações químicas dos 

nutrientes. A energia, por sua vez, encontra-se constantemente transitando entre os componentes bióticos 

do ecossistema, que podem ser classificados de acordo com as relações de alimentação que estabelecem 

entre si. Essas relações tróficas constituem as cadeias alimentares. As cadeias alimentares se iniciam sempre 

com um organismo autótrofo (bactéria, alga ou planta), ou seja, capaz de produzir seu próprio alimento. 

Organismo heterótrofos, que não têm essa capacidade, obtêm energia ao se alimentarem dos autótrofos ou 

de outros organismos heterótrofos, fazendo assim a energia fluir pela cadeia. As cadeias alimentares são, 

portanto, representações gráficas do fluxo de energia. Cada organismo, exceto os autótrofos, se alimenta 

do ser vivo que o procede e pode servir de alimento para o elo que o sucede. Cada elo da cadeia representa 

um nível trófico, que pode ser classificado em três categorias: produtor, consumidor e decompositor. 

Produtor: São organismos autótrofos que captam energia, luminosa ou química, e sintetizam compostos 

orgânicos a partir de substâncias inorgânicas. 

Consumidores: Por não serem capazes de produzir seu próprio alimento, os organismos heterótrofos obtêm 

energia alimentando-se de outros organismos. 

Decompositores: Seres vivos, como fungos e bactérias, que decompõem a matéria orgânica dos organismos 

mortos obtendo nutrientes e energia. 

 

 

 

 

 

 



Atividade: 

1- Construa uma cadeia alimentar com três seres vivos que você conheça. 

2- Qual a diferença de cadeia e teia alimentar? 

 

 

 

  

 

3- Observe a imagem acima e responda: 

Produtores, consumidores...Qual nível trófico faltou? 

 

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 12 de abril no e-mail: 

pro.neidemartins@gmail.com  

Por meio de fotos, com nome, número e série (para identificação). 

 

  

mailto:pro.neidemartins@gmail.com

