
 

                                   E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS  

                                           1º bimestre - 2021 

               ROTEIRO DE ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS  

Disciplina Matemática Série: 3ª A, B e C 

Professor Carla  Semana: 19 a 23 de abril 

Tema da aula Ponto médio Equivalente: 06 aulas  

 
Habilidades:  
(EF09MA16) Determinar o ponto médio de um segmento de reta e a distância entre dois pontos quaisquer, dadas as 
coordenadas desses pontos no plano cartesiano, sem o uso de fórmulas, e utilizar esse conhecimento para calcular, 
por exemplo, medidas de perímetros e áreas de figuras planas construídas no plano. 
 
Conteúdo: Distância entre dois pontos.  

       Ponto médio de um segmento de reta.  

 

Atividade a ser realizada:  

Aprender Sempre páginas: 104, 105 e 108. 

 



 

 

 

 

 

 

 

5. Em um paralelogramo, as coordenadas de três vértices consecutivos são, 

respectivamente, (1, 4), (–2, 6) e (0, 8). Faça um esboço dessa situação e determine 

as coordenadas do quarto vértice deste paralelogramo. (Dica: As diagonais de um 

paralelogramo se encontram no ponto médio.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

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

Data de entrega:  

Até 26/04 para o e-mail clscarla7@gmail.com 

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

 

 

BOM TRABALHO! 

 

 

 

mailto:clscarla7@gmail.com


 

 

                                          E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                     1 º bimestre -2021 

                               ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Física Série: 3ª A, B, C 

Professor Márcio Semana: 19 a 23 de abril 

Tema da aula CAMPOS E FORÇAS ELETROMAGNÉTICAS Equivalente: 02 aulas  

 

Habilidade: Dimensionar o gasto de energia elétrica de uma residência, compreendendo as grandezas envolvidas 

nesse consumo. 

 

Conteúdo: Propriedades elétricas dos materiais 

 

Roteiro de estudo extraída do caderno do aluno SP Faz Escola página 29, com habilidade segundo aula do CMSP do 

dia 13/04/2021  

 

ATIVIDADE 1 

 
A partir do senso comum, sabemos que não podemos tocar diretamente em um fio elétrico desencapado, pois 

corremos o risco de levar um choque elétrico. Você sabe dizer por que algumas ferramentas que são utilizadas em 

instalações elétricas têm os cabos revestidos de borracha? Por que nos desenhos quem leva um choque é 

representado com os pelos eriçados?  

 

1) Realize a seguinte atividade prática: encha dois balões de ar (bexigas) e amarre um barbante em cada um deles. 

a) Atrite um deles nos cabelos (secos) e aproxime do outro balão (neutro). O que acontece? 

b) Agora atrite os dois balões e aproxime um do outro. O que acontece? 

c) Descreva o que ocorre com as cargas elétricas dos balões. 

 

 

2) Na atividade anterior o balão ficou eletrizado por um processo conhecido como eletrização por atrito. Pesquise 

outros processos de eletrização e apresente as diferenças entre eles. 

 

 

3) Observe a imagem ao lado, nela temos alguns fios com as extremidades desencapadas. 

a) Que tipos de materiais são utilizados para confeccionar fios de eletricidade? 

b) Quais são as propriedades dos materiais utilizados para produzir o fio de eletricidade e para 

encapá-los? 

 

 
 

 

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 26 de abril 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: 3ª A, B, C, 

Professor Neide Semana: 19 a 23 de abril 

Tema da aula Mitose e cânceres Equivalente: 03 aulas 
 

Habilidades: Relacionar as funções vitais das células e seus respectivos componentes.  

Conteúdo: Mitose e Cânceres 

Atividade a ser realizada: Aula do CMSP realizada no dia 12/04/2021. 

         Câncer é um termo que abrange mais de 100 diferentes tipos de doenças malignas que têm em comum o 
crescimento desordenado de células, que podem invadir tecidos adjacentes ou órgãos a distância. 

          Dividindo-se rapidamente, estas células tendem a ser muito agressivas e incontroláveis, determinando a 
formação de tumores, que podem espalhar-se para outras regiões do corpo. Os diferentes tipos de câncer 
correspondem aos vários tipos de células do corpo. Quando começam em tecidos epiteliais, como pele ou mucosa, 
são denominados carcinomas. Se o ponto de partida são os tecidos conjuntivos, como osso, músculo ou cartilagem, 
são chamados sarcomas 

. 

                                                                                                                                                                                                                      

 

          Outras características que diferenciam os diversos tipos de câncer entre si são a velocidade de multiplicação das 
células e a capacidade de invadir tecidos e órgãos vizinhos ou distantes, conhecida como metástase. O câncer não tem 
uma causa única. Há diversas causas externas (presentes no meio ambiente) e internas (como hormônios, condições 
imunológicas e mutações genéticas). Os fatores podem interagir de diversas formas, dando início ao surgimento do 
câncer. Entre 80% e 90% dos casos de câncer estão associadas a causas externas. As mudanças provocadas no meio 
ambiente pelo próprio homem, os hábitos e o estilo de vida podem aumentar o risco de diferentes tipos de câncer. 

         Entende-se por ambiente o meio em geral (água, terra e ar), o ambiente de trabalho (indústrias químicas e afins), 
o ambiente de consumo (alimentos, medicamentos) e o ambiente social e cultural (estilo e hábitos de vida). Os fatores 
de risco ambientais de câncer são denominados cancerígenos ou carcinógenos. Esses fatores alteram a estrutura 
genética (DNA) das células. 



 

          As causas internas estão ligadas à capacidade do organismo de se defender das agressões externas. Apesar de o 
fator genético exercer um importante papel na formação dos tumores (oncogênese), são raros os casos de câncer que 
se devem exclusivamente a fatores hereditários, familiares e étnicos. Existem ainda alguns fatores genéticos que 
tornam determinadas pessoas mais suscetíveis à ação dos agentes cancerígenos ambientais. Isso parece explicar 
porque algumas delas desenvolvem câncer e outras não, quando expostas a um mesmo carcinógenos.      

          O envelhecimento natural do ser humano traz mudanças nas células, que as tornam mais vulneráveis ao processo 
cancerígeno. Isso, somado ao fato de as células das pessoas idosas terem sido expostas por mais tempo aos diferentes 
fatores de risco para câncer, explica, em parte, o porquê de o câncer ser mais frequente nessa fase da vida. Existem 
ainda alguns fatores genéticos que tornam determinadas pessoas mais suscetíveis à ação dos agentes cancerígenos 
ambientais. Isso parece explicar porque algumas delas desenvolvem câncer e outras não, quando expostas a um 
mesmo carcinógeno. A carcinogênese é determinada pela exposição a esses agentes, em uma dada frequência e em 
dado período de tempo, e pela interação entre eles. Devem ser consideradas, no entanto, as características individuais, 
que facilitam ou dificultam a instalação do dano celular. Esse processo é composto por três estágios:    

 

         • Estágio de iniciação: os genes sofrem ação dos agentes cancerígenos, que provocam modificações em alguns 
de seus genes. Nessa fase, as células se encontram geneticamente alteradas, porém ainda não é possível se detectar 
um tumor clinicamente. Elas encontram-se "preparadas", ou seja, "iniciadas" para a ação de um segundo grupo de 
agentes que atuará no próximo estágio. 

       

         • Estágio de promoção: as células geneticamente alteradas, ou seja, "iniciadas", sofrem o efeito dos agentes 

cancerígenos classificados como oncopromotores. A célula iniciada é transformada em célula maligna, de forma lenta 

e gradual. Para que ocorra essa transformação, é necessário um longo e continuado contato com o agente cancerígeno 

promotor. A suspensão do contato com agentes promotores muitas vezes interrompe o processo nesse estágio. Alguns 

componentes da alimentação e a exposição excessiva e prolongada a hormônios são exemplos de fatores que 

promovem a transformação de células iniciadas em malignas.                         

 

    •  Estágio de progressão: se caracteriza pela multiplicação descontrolada e irreversível das células alteradas. Nesse 

estágio, o câncer já está instalado, evoluindo até o surgimento das primeiras manifestações clínicas da doença. Os 

fatores que promovem a iniciação ou progressão da carcinogênese são chamados agentes oncoaceleradores ou 

carcinógenos. O fumo é um agente carcinógeno completo, pois possui componentes que atuam nos três estágios da 

carcinogênese. 

 

 

 

 



                                                     

Atividades: 

 Analise as frases a seguir e indique se é MITO ou VERDADE. Após a indicação justifique. 

1- Todo câncer é sempre hereditário: 

2- Todo tumor é câncer: 

3- Qualquer pessoa corre o risco de desenvolver câncer: 

4- A destruição da camada de ozônio aumenta as chances de se desenvolver algum tipo de câncer, principalmente o 

câncer de pele: 

5- Desodorante antitranspirante pode causar câncer de mama: 

 

 

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: dia 26/04/2021. Entrega da atividade por meio de fotos com nome, número, série (para 

identificação) 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: 3ª A, B, C 

Professor Regina Bizarro Semana: 19 a 23 de Abril 

Tema da aula Fatores que alteram o Equilíbrio Químico Equivalente: 02 aulas 

 
Habilidades:  

• Reconhecer que existem transformações químicas que não se completam, atingindo um estado chamado de 
equilíbrio químico, em que reagentes e produtos coexistem;  

• Reconhecer e explicar como funcionam as variáveis (estado de agregação, temperatura, pressão, concentração e 
catalisador) que podem modificar a velocidade (rapidez) de uma transformação química; 

• Aplicar os conhecimentos referentes às influências da pressão e da temperatura na rapidez e na extensão de 
transformações químicas de equilíbrio para escolher condições reacionais mais adequadas. 
 

Conteúdo: Equilíbrio Químico 
 
Atividade a ser realizada: Caderno do Aluno São Paulo Faz Escola, págs. 31 a 38. 

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

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. 34 do Caderno do Aluno 
 

 

 

Exercício adaptado da pág. 34 do Caderno do Aluno 

 

 
 

 

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


 

Exercício adaptado da pág. 36 do Caderno do Aluno 

 
 

Lembrem: A potência, na fórmula, é o número de átomos de cada elemento da fórmula da substância. 
 
 
 

 

 


