
                                     E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                         1º bimestre - 2021 

               ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS  

Disciplina Matemática Série: 3ª A, B e C 
Professor Carla  Semana: 26 a 30/04 

Tema da aula Perímetro Equivalente: 06 aulas  

 
Habilidades: (EF04MA20) - Medir e estimar comprimentos (incluindo perímetros), massas e capacidades, utilizando 
unidades de medidas padronizadas mais usuais, valorizando e respeitando a cultura local. 
 

Conteúdo: Perímetro de figuras planas 

Atividade a ser realizada:  

O perímetro é a soma de todos os lados de uma figura.  
 
Aprender Sempre páginas 110 e 111:  

1) Considere que os quarteirões de um bairro tenham sido 
desenhados no sistema cartesiano sendo, a origem, o cruzamento 
das duas ruas mais movimentadas desse bairro. Nesse desenho, as 
ruas têm suas larguras desconsideradas, todos os quarteirões são 
quadrados de mesma área e a medida de seu lado é a unidade do 
sistema. A seguir, há uma representação dessa situação, em que os 
pontos A, B, C e D representam estabelecimentos comerciais desse 
bairro. Suponha que Vitor tenha saído do estabelecimento A para o 
estabelecimento B. Quando estava no estabelecimento B, lembrou 
que devia comprar um presente para sua mãe no estabelecimento 
C. De C, foi para D e, finalmente, lembrou que tinha esquecido o 
celular no estabelecimento A e voltou para buscá-lo. 
 
a) Qual é a distância total percorrida por Vitor? 
b) Qual seria o caminho mais curto que Vitor deveria percorrer para visitar todas as lojas? 
 

 
2)  Um construtor pretende murar um terreno e, para isso, precisa calcular o seu 
perímetro. O terreno está representado no plano cartesiano, conforme a figura, 

no qual foi usada a escala 1:500. Use 2,8 como aproximação para √8. De acordo 
com essas informações, qual o perímetro do terreno, em metros? 
 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

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

Data de entrega: Até 03/05 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 

                                         1º bimestre - 2021 

            ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS  

Disciplina Física Série: 3ª A, B, C 
Professor Márcio Semana: 26 a 30 de abril 

Tema da aula A Primeira Lei de Ohm Equivalente: 02 aulas  
 

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

envolvidas nesse consumo. 

 

Conteúdo: A primeira lei de Ohm 

 

Roteiro de estudo com habilidade segundo aula do CMSP do dia 20/04/2021  

 

A primeira lei de Ohm 

 

A resistência elétrica está associada à dificuldade que as cargas elétricas encontram para se deslocar no 

interior dos condutores em razão dos sucessivos choques entre os elétrons de condução (responsável pelo fluxo de 

cargas) e as demais partículas que compõem o material (elétrons fixos, núcleos atômicos etc.). A resistência elétrica é 

medida em ohm (Ω), em homenagem ao cientista alemão Georg Simon Ohm. Existe uma relação entre a corrente 

elétrica e a tensão: 

𝑉 = 𝑅. 𝑖 
Essa relação também é conhecida como a primeira Lei de Ohm. Podemos dizer que 1 Ω é a resistência medida 

num condutor que, quando submetido à uma tensão (voltagem ou diferença de potencial (ddp)) de 1 V, é percorrido 

por uma corrente de 1 A (Ampére). 
Adaptado de: Programa de Educação Continuada. Construindo sempre. Física, módulo 2. São Paulo: SEE, 2003. p. 14 

 

 

Exemplo de questão utilizando a Primeira Lei de Ohm 

Uma serpentina de aquecimento, ligada a linha de 200𝑉, consome 5𝐴. Determine a resistência dessa serpentina. 

𝑉 = 𝑅. 𝑖 

200 = 𝑅. 5 

𝑅 =
200

5
 

𝑅 = 40𝛺 
 

Questões propostas:  
 

1) Um resistor está sob tensão de 9V, e nele passa uma corrente de 3 A. Determine qual é a resistência deste resistor.  

 

2) Um Chuveiro tem resistência elétrica de 4 Ω e foi conectado a uma tensão desconhecida. Um alicate amperímetro 

foi colocado no circuito e indicou uma corrente de 28 A. Qual é a tensão de alimentação do Chuveiro? 

 

3) Se um forno de 240V possui um elemento de resistência de 24 Ω, qual o valor da corrente que circula pela 

resistência? Determine também a potência dissipada. 

 

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 03 de maio 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: 26 a 30 de abril 

Tema da aula Classificação dos seres vivo Equivalente: 03 aulas  
 

Habilidades: Reconhecer as categorias taxonômica utilizadas na classificação dos seres vivos. 

 

Conteúdo:  Classificação dos seres vivos.    

 

Classificação dos seres vivos. 

          A identificação dos organismos depende de um sistema de classificação preexistente, ou seja, o pesquisador os 

analisa e usa seus conhecimentos para verificar os grupos a que eles pertencem. Qualquer caráter pouco variável e 

facilmente observado pode ser usado nas identificações. Em geral, as informações vêm da morfologia do organismo 

(por exemplo: forma, número, tamanho das estruturas, cores, entre outras), mas também podem ser usadas outras 

características, como ecológicas, comportamentais e moleculares.       

 

> Conceito biológico de espécie. 

-Grupo de populações intercruzantes; 

-Evoluir independentemente de outras espécies; 

-Identidades genéticas únicas; 

-Reprodutivamente isoladas de outras populações. 

                                                                      

                                                                             

                                                                                        

Os seres vivos têm “nome e sobrenome”? 

          Utilizar nomes populares para identificar seres vivos pode causar dificuldades, pois os nomes costumam variar 

de acordo com a região, impossibilitando a identificação e, por conseguinte, a pesquisa. Em 1735, Lineu apresentou o 

sistema de nomenclatura binomial (“dois nomes”), estabelecendo regras capazes de padronizar a forma de nomear 

espécies.  

                 

Atividade a ser realizada: caderno do aluno São Paulo Faz Escola, páginas 80 e 81. 

 

 1- O que é classificação para você? Para que classificar os seres vivos? 

 

 2- Faça uma pesquisa em livros didáticos e/ou sites para responder às questões a seguir: 

  a) Qual a importância de estabelecer regras para nomear os seres vivos? 

 

  b) Qual a regra para dar nomes científicos aos seres vivos, segundo Lineu? 

 

  c) Consulte sites e/ou livros para identificar os seres vivos observados e atribua seus nomes científicos. Organize as 

informações numa tabela, conforme modelo: 

Nome popular Nome científico 

1-  

2-  

3-  



 

d. Escolha uma espécie e investigue a origem de seu nome científico. 

 

 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem: Registro no caderno e participação das aulas no CMSP. Entrega das 

atividades por meio de fotos. Observação: Nas atividades usar somente caneta. 

 
Data de entrega: 03/05/2021. Entrega das atividades por meio de fotos, com nome número e série (para 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pro.neidemartins@gmail.com


                                     E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                         1º bimestre - 2021 

            ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS  

Disciplina Química Série: 3 ªA, B, C 

Professor Regina Bizarro Semana: 26 a 30 de Abril 

Tema da aula Transformações Químicas 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: Fatores que alteram a rapidez das transformações Químicas. 
 
 
Atividade a ser realizada: Caderno do Aluno – São Paulo Faz Escola págs. 68 a 70. 

 

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 03/05 (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. 68 do Caderno do Aluno 
 
 

1. O que você observa ao adicionarmos água oxigenada em um machucado? 
 
 
 

2. Por que precisamos da geladeira? 
 
 
 

3. Por que precisamos guardar alguns alimentos na geladeira? 
 
 
 

4. Por que carnes salgadas não necessitam de refrigeração? 
 

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


 
 

Exercício adaptado da pág. 69 do Caderno do Aluno 

 
 

 
 

 


