
 

                                      E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                         2º 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: 03 a 07 de maio 

Tema da aula Ladrilhamentos Com Polígonos: A Arte 
De Criar Padrões Geométricos.  

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: Arranjo de Polígonos 
 
Atividades a serem realizadas - Caderno do Aluno CURRÍCULO EM AÇÃO, Volume 1, Situação de Aprendizagem 4: 
Ladrilhamentos com Polígonos: A Arte de Criar Padrões Geométricos; e do Caderno do Aluno APRENDER SEMPRE, 
Volume 1. 
 
OBS.: As Atividades que já foram resolvidas no CMSP devem estar registradas no Caderno. 

 
RELEMBRANDO 
Polígono é uma forma geométrica plana fechada, formada somente por linhas retas que não se cruzam, ou seja, por 
segmentos de reta que não se cruzam e que estão em um mesmo plano. Dessa maneira, os polígonos são figuras 
geométricas formadas por lados e seus lados são segmentos de retas. 
 

 
 
ATIVIDADES  
 
PÁGINA 170 DO CADERNO CURRÍCULO EM AÇÃO 
1 – (5.3) (SARESP) Considere uma região retangular ABCD. Para pavimentá-la inscreve-se um hexágono regular, 

nessa região, conforme a figura. 

 

Ainda sobram, para pavimentar, 4 regiões triangulares. Os ângulos internos desses triângulos medem: 

(A) 90°, 45°, 45°  
(B) 90°, 60°, 30°  
(C) 90°, 80°, 10°  
(D) 60°, 60°, 60° 
 

 

 

 



 

PÁGINA 172 DO CADERNO CURRÍCULO EM AÇÃO 
2 – (7.1) O arranjo de polígonos regulares em torno de um vértice, de modo que não sobrem lacunas ou sobreposições 

de figuras, está ligado à soma dos ângulos internos de cada polígono que forma o ladrilhamento. Com base nessa 

informação, preencha o quadro, a seguir, observando as composições de cada pavimentação: 

Com base nessa informação, preencha o quadro, a seguir, observando as composições de cada pavimentação: 

 

 

 

 

 

PÁGINA 173 DO CADERNO CURRÍCULO EM AÇÃO 
3 – (7.2) Determine o número de lados dos polígonos no vértice nas pavimentações abaixo: 

 

 



 

PÁGINA 107 do Caderno APRENDER SEMPRE 
4 – (6) (SARESP 2009) Para ladrilhar o piso de uma sala, como indicado abaixo, um decorador de interiores precisa 
mandar fazer os ladrilhos que estão em branco na figura. Sabendo que os hexágonos são regulares, ele poderá 
informar que o ângulo Â indicado mede: 

Sabendo que os hexágonos são regulares, ele poderá informar que o 
ângulo Â indicado mede: 
 

(A) 60° (C) 70° 
(B) 65° (D) 80° 

 

 
 
 

 
 
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: 10/05/2021 - 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 

                                         2º bimestre – 2021 

ROTEIRO PARA 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: 03 a 07 de Maio 

Tema da aula Calor e Temperatura Equivalente: 02 aulas  
 

Habilidades: Compreender que a temperatura de um corpo é uma grandeza que está associada à sua energia interna 

que, por sua vez, está associada ao movimento aleatório das partículas desse corpo; Reconhecer o calor como uma 

forma de energia que se transfere de um corpo para outro em função da diferença de temperatura entre eles; 

Compreender que quando dois corpos, com diferentes temperaturas, estão em contato entre si, o mais quente cede 

calor para o mais frio e ambos tendem a uma temperatura final chamada de temperatura de equilíbrio térmico. 

 

 

Conteúdo: Calor  

 
O calor é a energia térmica que passa de um corpo com maior temperatura para outro com menor temperatura.  

 

 
A imagem acima mostra a passagem de calor de um corpo com temperatura T para outro corpo de 

temperatura menor correspondente a T'. Quando as temperaturas dos corpos se igualarem, dizemos que 

o equilíbrio térmico foi atingido e, nesse momento, como não haverá diferença de temperatura, o calor 

deixará de fluir. 

 

Unidade de medida: De acordo com o Sistema Internacional de Unidades (SI), a unidade de medida para calor é o 

joule, mas a unidade caloria (cal) é muito utilizada.  

1 cal = 4,18 J 

 

Uma caloria é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1 g de água em 1°C. 

 

Fontes de calor: Todo elemento capaz de produzir aumento de temperatura em outro corpo é uma fonte de calor. 

Como exemplo, podemos citar a chama de um fogão, forno, lareira etc. 

 

Transmissão de calor: Existem três maneiras possíveis para que ocorra a transmissão de calor: 

- Condução: Quando o calor passa de molécula a molécula do material; 

- Convecção: Transferência de calor em um fluído que ocorre em virtude de um deslocamento de massa do próprio 

fluido; 

- Radiação: Transmissão de calor por meio de ondas eletromagnéticas. 

  

Tipos de calor: Quando se fornece uma quantidade de calor capaz apenas de gerar variação de temperatura em um 

corpo, essa quantidade de energia é chamada de calor sensível. Quando a quantidade de calor transmitida gera 

mudança de estado físico, ela é denominada de calor latente. 

 

https://brasilescola.uol.com.br/quimica/equilibrio-termico.htm
https://brasilescola.uol.com.br/fisica/sistema-internacional-unidades-si.htm
https://brasilescola.uol.com.br/fisica/processo-propagacao-calor.htm
https://brasilescola.uol.com.br/fisica/calor-sensivel-calor-latente.htm
https://brasilescola.uol.com.br/fisica/calor-latente.htm


 

 
Observe o mapa mental: 

 

 
 
Atividades a serem realizadas:  
 
Atividade complementar 
 
1)  O calor é uma forma de energia sobre a qual é correto afirmar: 

a) É definido como sendo a energia mecânica média contida em um corpo. 

b) É definido como sendo a energia cinética total contida em um corpo. 

c) É definido como sendo a energia que flui entre corpos devido à diferença de temperatura desses corpos. 

d) É definido como sendo a energia elétrica média das moléculas de um corpo. 

e) É definido como sendo a energia potencial gravitacional de um corpo. 

 

2) O calor pode ser definido como uma forma de energia em trânsito, motivada por uma diferença de temperatura. 

Um corpo pode receber ou ceder energia na forma de calor, mas nunca armazená-la. O ato de fornecer ou ceder calor 

para uma substância pode acarretar consequências, como mudança de fase ou variação da temperatura. Com base 

nesses conhecimentos, o que acontecerá se fornecermos calor continuamente a um bloco de gelo que se encontra a 

0 °C 

 

3) Dê um exemplo para cada tipo de transmissão de calor. 

Condução:  

Convecção:  

Radiação: 
 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  
- Acompanhamento das aulas do CMSP; 
- Realização da atividade solicitada. 
 
Data de entrega: Esta atividade deverá ser entregue no dia 10 de maio no e-mail: 

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

1ª Série C para clscarla7@gmail.com  

1ª Série D para reginaeliza@prof.educacao.sp.gov.br 
Obs.: Identificar no e-mail a semana do roteiro (data) e colocar nome completo. 

 

 

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 

                                           2º bimestre - 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

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

Professor Neide Semana:03 a 07 de maio 

Tema da aula SA 4 - Recursos para a manutenção e 
preservação da vida 

Equivalente: 02 aulas 

 

Habilidade do Currículo Em Ação:(EM13CNT101) Analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivo e de 

aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, 

de energia e de movimento para realizar previsões sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em 

processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a 

preservação da vida em todas as suas formas. 

Conteúdo: Recursos para a manutenção e preservação da vida. 

  O mau uso dos recursos naturais, a poluição e a expansão urbana estão entre as principais causas de degradação 

ambiental. Dentre os fatores que ameaçam a preservação da vida, destacam-se as queimadas, a poluição de rios, do 

solo e do ar, a caça predatória, o consumismo e os desmatamentos. Os desmatamentos, por exemplo, podem acabar 

com hábitats de espécies que dependem deles para viver. A redução da diversidade biológica compromete a 

sustentabilidade e a disponibilidade permanente dos recursos ambientais.  

     “...a problemática dos biocombustíveis ocupa o centro das atenções nacionais e internacionais em razão do 

aumento excessivo do preço do petróleo e da discussão mundial sobre a diminuição das emissões de CO2. e 

consequente diminuição do efeito estufa pelo uso de energias renováveis. Biocombustíveis são produtos à base de 

plantas e das quais se produz o etanol por meio do álcool da cana-de-açúcar – na Europa é produzido da beterraba - 

ou do amido (milho, trigo, raízes e de tubérculos). O biodiesel pode ser produzido de plantas oleosas (colza, girassol, 

soja, mamona e palmeira-de-dendê) [...]”  

  O incentivo governamental à criação do Proálcool (Programa Nacional do Álcool) levou à produção de carros movidos 

a álcool, implicando um aumento no plantio de cana-de-açúcar, para produzir predominantemente esse combustível 

e reduzindo, assim, a produção de açúcar.  

Atividade a ser realizada: caderno do aluno (Currículo Em Ação) página 230. 

1- A produção de uma energia “limpa” pode ocasionar um problema ambiental? 

2- Fazer uma pesquisa sobre a evolução do cultivo de cana-de-açúcar no Estado de São Paulo, tomando como base o 

período de 1970 até os dias atuais, buscando identificar quais tipos de impactos essa prática pode trazer ao ambiente.  

Observação: Essa pesquisa será feita no seu caderno pessoal, tirar foto e enviar junto com o roteiro. 

 

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: Entrega das atividades por meio de fotos, com nome, número e série (para identificação) entregar 

dia 10 de maio, no e-mail: pro.neidemartins@gmail.com  

Bom Trabalho! 

 

 

mailto:pro.neidemartins@gmail.com


                                                       

                                        E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                           2º bimestre – 2021 

                ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

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

Professor Regina Bizarro Semana: 03 a 07 de Maio 

Tema da aula Combustíveis que Movem o Mundo Equivalente: 02 aulas 

 
Habilidades Currículo em Ação:  

• Identificar formas de Energia envolvidas nas transformações Químicas. 
 

Conteúdo: Os vários tipos de Energia do Caderno Currículo em Ação 
 
 
Atividade a ser realizada: Caderno do Aluno págs. 202 à 204. 

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

Data de entrega: Os alunos devem enviar os exercícios destacados nesse roteiro, até dia 10/05 (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. 202 do Caderno Currículo em Ação 

 
 
 

 
 
 

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


 
Exercício adaptado da pág. 204 do Caderno Currículo em Ação 

 
 

 

 
 

 
 

 


