
                                              E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

2º bimestre 

                        ROTEIRO DE ATIVIDADES DAS DISCIPLINAS DIVERSIFICADAS 

Disciplina PROJETO DE VIDA Série:   1°ANOS 

Professor JUNIOR Semana: 17 a 21 de maio    
Tema da aula   Qual o sentido da vida? Equivalente: 2 aulas 

 

Competência Socioemocional: 

Autoconfiança 

Conteúdo: 

“Não sou nada; Nunca serei nada; Não posso querer ser nada; À parte isso, tenho em mim 
todos os sonhos do mundo” (Fernando Pessoa). 

Atividade a ser realizada: 

De acordo com o Tema Qual o sentido da vida? descreva em poucas palavras qual é a 
informação que o autor Fernando Pessoa quer passar com o poema no conteúdo acima. A 
atividade deve ser realizada manuscrita a CANETA no caderno de Projeto de vida, em 
seguida tire uma foto LEGÍVEL e envie para o email  pvprimeirosanos@gmail.com ou 
reescreva a atividade no email e envie. No assunto DEVERÁ constar seu nome, número, 
série e o tema da atividade.  

Data de (entrega) envio da atividade: 

Até segunda-feira - 24 de maio. 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

Atividade enviada por email. 

 

 

Disciplina Orientação de Estudos Adolfo R. -Séries: 1A e 1B  
Elizângela M. -Séries:  1C e 1D 

Professores Adolfo Rodriguez Fontan 
 Elizângela Maria dos Anjos 

Semana: 17 até 21 de maio de 2021 

Tema da 
aula 

Como ser organizado. Equivalente: 3 aulas 

 
Habilidade: Apropriar-se da capacidade de organização para estudar. 
Conteúdo: Organização do ambiente e do material. 
 
Atividade a ser realizada: Queridos alunos, continuando nossa conversa da semana passada, então o que 
vocês acham de um ambiente organizado que favoreça nos seus estudos. Então vocês farão uma leitura 
para refletirem e depois responderão as questões, certo. Na aula no Meet discutiremos sobre o assunto. 

O poema: “Diário de um organizado” da autora Lucy Carvalhar.  

mailto:edfisicaprimeirosanos@gmail.com


Domingo: 
Eu arrumo o meu material, 
Coloco na mochila 
Que está limpinha e cheirosinha. 
Separo tudo com carinho 
Durmo cedo 
Para disposto acordar! 
Segunda-feira: 
Acordo bem cedinho 
Tomo meu banho 
Visto a roupa 
Escovo meus dentes 
Tomo meu café da manhã 
Com leite e pão quentinho! 
Escovo meus dentes 
Pego minha mochila 
Despeço-me da família 
E sigo para a escola. 
Chego antes da hora 
Vejo os amigos 
Toca o sinal 
Vou para a sala de aula. 
Sento no meu lugar 
E quietinho 
Espero o professor! 
Ele chega, 
Cumprimenta a turma 
E inicia a explicação! 
Presto atenção, 
 

Tiro as dúvidas 
E faço a lição 
Com zelo e devoção! 
Sigo todas as aulas 
Com o material organizado. 
Toca o sinal: é o intervalo! 
Que delícia de merenda 
E bate-papo com os amigos! 
Volto para a sala de aula 
E tudo recomeça. 
O professor passa tarefa para casa 
Afinal, aula dada, 
Aula estudada! 
Vou para casa 
Troco a roupa, 
Almoço, 
Descanso, 
Ajudo a família 
Nas tarefas lá de casa. 
Como um lanche, 
Faço a lição 
Que é de montão 
Mas sem ligar a televisão 
Porque preciso de concentração! 
Arrumo novamente a mochila 
Organizo meu material 
Depois vou brincar 
Ver TV, ler ou ficar ao celular! 
Tomo banho, 
Janto e descanso... 
 

Vou dormir cedo 
Porque amanhã 
Vai ser puxado 
E a semana está apenas 
começando! 
Ainda tenho a terça, a quarta, 
A quinta e a sexta-feira para muito 
estudar 
E me organizar! 
Sábado: 
É dia de passear, 
Brincar e me cuidar!!! 
 

 
1 – Após a leitura do poema, você identificou uma rotina na vida do(a) estudante? Explique. 
2 – Você se identifica com essa rotina? Justifique a sua resposta. 
3 – Como você organiza o seu material escolar? 
4 – Onde você costuma estudar na sua casa? 
5 – Você acha importante ter um espaço de estudos? Por quê? 
 

 
Instrumento para verificação da aprendizagem: Tirar uma foto das atividades (nome, série e data do 

roteiro) pronta e envie para o e-mail ou WhatsApp privado do professor: 

OBS: Alunos das 1ª séries A e B, enviarem o exercício para o e-mail do professor: Adolfo R. e-mail: 

arffontan@gmail.com 

E alunos das 1ªséries C e D, enviar para a professora: Elizângela M.  e-mail:  

mariaanjos4@hotmail.com 

Data de entrega:  Atividades até dia 24/05/2021. 

 

 

 

mailto:arffontan@gmail.com
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Disciplina TCI ( Tecnologia e Inovação) Série: 1ª A, B, C, D 
Professor Cidinha  Semana: 17/05  a 21/05 
Tema da 

aula 
TRANSFORMAÇÕES DE ENERGIA Equivalente: 01 aula 

 

Habilidades: - Identificar diferentes usos das TDIC, reconhecendo suas especificidades 
e aplicabilidades em diferentes contextos e seus impactos nos serviços, na produção e na 
interação social e utilizando-as de forma criativa, crítica e ética em processos que 
envolvam autoria e protagonismo. 
 
Atividades a serem realizadas:  
-Retomada das Atividades desenvolvidas no CMSP Caderno Currículo e Ação Volume1, 

Situação de Aprendizagem 4. 

Conteúdo: Transformações de Energia 

Sites de pesquisas para elaboração dos Roteiros de atividades: 

https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/ensinomedio/materiais-de-apoio-2/. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fblogdoenem.com.br%2Ftransform

acoes-energeticas-fisica-enem%2F&psig=AOvVaw2- 

 

REVISANDO CONTEÚDOS: 
A energia elétrica pode ser transformada em várias outras formas de energia, de acordo com o 

equipamento que se usa dela. Quando o equipamento usa a eletricidade para mover ou girar algo, como 

um motor de um carrinho de brinquedo, ocorreu uma transformação da energia elétrica em energia 

mecânica, ou quando o equipamento usa a eletricidade para emitir luz, iluminando o ambiente 

numa  noite escura, ocorreu uma transformação da energia elétrica em energia luminosa. 

Tipos de Energia: 

• Mecânica (movimento); 

• Térmica (calor); 

• Elétrica (potencial elétrico); 

• Química (reações químicas); 

• Nuclear (desintegração do núcleo). 

Fontes de Energia: 

 Renováveis 

• Energia hidráulica: obtida pela força da água dos rios; 

• Energia solar: obtida pela energia do sol; 

• Energia eólica: obtida pela força dos ventos; 

• Energia geotérmica: obtida pelo calor do interior da terra; 

• Energia de biomassa: obtida de matérias orgânicas; 

• Energia gravitacional: obtida pela força das ondas dos oceanos; 

• Energia do hidrogênio: obtida a partir do hidrogênio. 
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Exemplos de Transformações de Energia:  

 

 
 

 

Observe na tabela a seguir os equipamentos domésticos e suas transformações de energia a partir da 

energia elétrica: 

 
 

 
 

1 ) Complete com as transferências e transformação de energia nos aparelhos apresentados 
 
a) Ferro  elétrico  >energia eletrica> ____________________ 
b) Chuveiro elétrico >energia eletrica> __________________ 
c) Torradeira >energia eletrica> _______________________ 

 

 



2 ) O chuveiro, além de sua transformação de energia elétrica em energia térmica, também gera energia 

a) (   ) magnética. 
b) (   ) sonora. 
c) (   ) mecânica. 
d) (   ) luminosa. 
 
3 ) Na figura abaixo está esquematizado um tipo de usina utilizada na geração de eletricidade. 

 

Analisando o esquema, é possível identificar que se trata de uma usina: 

( A )hidrelétrica, porque a água corrente baixa a temperatura da turbina. 

( B ) hidrelétrica, porque a usina faz uso da energia cinética da água. 

( C ) termoelétrica, porque no movimento das turbinas ocorre aquecimento. 

( D ) eólica, porque a turbina é movida pelo movimento da água. 

( E ) nuclear, porque a energia é obtida do núcleo das moléculas de água. 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

- Acompanhamento das aulas do CMSP; 

- Realização da atividade solicitada. 

Data de entrega: Esta atividade deverá ser entregue no dia 24 de maio no e-mail: 

Maria.laurentino@servidor.educacao.sp.gov.br 

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

 

Bom Trabalho! 

 

 

mailto:Maria.laurentino@servidor.educacao.sp.gov.br

