
 

                                          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: 10 a 14 de maio 

Tema da aula Amostras, Séries Estatísticas, Medidas 
de Posição e Medidas de Variabilidade. 

Equivalente: 05 aulas 

 
Habilidade: (EM13MAT406) Construir e interpretar tabelas e gráficos de frequências com base em dados obtidos em 
pesquisas por amostras estatísticas, incluindo ou não o uso de softwares que inter-relacionem estatística, geometria 
e álgebra.  
 
Conteúdo: Estatística: Amostragem; Gráficos de barras e de setores; Medidas de tendência central. 

 
Atividades a serem realizadas - Caderno do Aluno CURRÍCULO EM AÇÃO, Volume 1, Situação de Aprendizagem 3: 
Amostras, Séries Estatísticas, Medidas de Posição e Medidas de Variabilidade. 

 
 
ATIVIDADES  
 
PÁGINA 155 DO CADERNO CURRÍCULO EM AÇÃO 
1 – (2.3) Analise o gráfico a seguir, quanto ao grau de confinamento de alguns países da América, na Pandemia do 

novo coronavírus COVID – 19 e responda às questões.

 

 

 



 

a) Após a notificação do primeiro caso de COVID - 19, qual foi o país que iniciou mais tardiamente as ações de 

recomendações e quarentena? 

_______________________________________________________________________________________________ 

b) Quais Países Iniciaram Quarentena nacional na primeira quinzena de março? E na segunda quinzena?  

_______________________________________________________________________________________________ 

 

PÁGINA 156 DO CADERNO CURRÍCULO EM AÇÃO 
2 – (2.4) Observe a taxa de distorção idade-série dos estudantes dos Ensinos Fundamental e Médio, matriculados nas 

escolas do Estado de São Paulo em 2019: 

 

Fonte: DEED/Inep com base nos dados do Censo da Educação Básica. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/documents/186968/484154/Resumo+T%C3%A9cnico+do+Estado+de+S%C3%A3o+Paulo+-

+Censo+da+Educa%C3%A7%C3%A3o+B%C3%A1sica+2019/3c9269be-ed7b-4dbb-89e2-d08917e3bbdc?version=1.0> Acesso em: 06 ago. 2020. 

Considerando que se encontram em situação de distorção idade-série todos os estudantes que possuem idade 
superior à idade recomendada para a série frequentada, responda: 
a) Quais são os dois anos ou séries que apresentam maiores índices de estudantes em situação de distorção idade-
série? 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

b) Em sua opinião, quais são os principais motivos que contribuem para que os estudantes fiquem em situação de 

distorção idade-série? 

_______________________________________________________________________________________ 

c) Analisando o gráfico em relação ao gênero, qual a principal conclusão a que se pode chegar, quanto à situação de 

distorção idade-série? 

_______________________________________________________________________________________________ 

d) De acordo com o seu ponto de vista, quais são os principais motivos que contribuem, para que os estudantes de 

um determinado gênero apresentem maior índice de distorção idade-série? 

_______________________________________________________________________________________________ 

e) Analise o gráfico considerando os três níveis de ensino: Anos Iniciais (1º ao 5º ano EF), Anos Finais (6º ao 9º ano 

EF) e Ensino Médio (1ª a 3ª série EM). Quais são suas conclusões, em relação aos índices de distorção idade-série? 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 



 

f) Apresente algumas opiniões pessoais que justifiquem as diferenças observadas, quanto aos valores dos índices de 

distorção idade-série nos três níveis de ensino. 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

PÁGINA 157 DO CADERNO CURRÍCULO EM AÇÃO 
3 – (2.6) Elabore um problema que utilize as informações do gráfico a seguir. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

PÁGINA 158 DO CADERNO CURRÍCULO EM AÇÃO 
4 – (1.1) Numa sala de aula da 1ª série do Ensino Médio foram sorteados aleatoriamente 6 estudantes para um estudo 
estatístico referente a taxa de distorção idade-série. Os dados obtidos quanto às suas respectivas idades foram: 15 
anos; 16 anos; 18 anos; 15 anos; 17 anos; 15 anos. Qual é a média aritmética referente a idade desses estudantes? 
 

 

PÁGINA 159 DO CADERNO CURRÍCULO EM AÇÃO 
5 – (1.2) Os dados relativos às medidas das estaturas de uma amostra de estudantes da 3ª série do Ensino Médio de 

uma escola são: 1,78 metros; 1,65 metros, 1,82 metros, 1,68 metros e 1,75 metros. Qual é o valor da mediana destas 

estaturas? 

 

6 – (1.4) As idades dos estudantes de uma turma da 1ª série do Ensino Médio são: 15 anos; 16 anos; 18 anos; 15 anos; 

17 anos; 15 anos. Qual é o valor da moda dessa série de dados? 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem: Registro no Caderno do Aluno Currículo em Ação, Volume 1, ou no 
caderno de Matemática. Participação durante as aulas. Entrega das atividades por meio de fotos. 
 

Data de entrega: 17/05/2021 - 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: 10 a 14 de Maio 

Tema da aula Transformações Físicas da Matéria Equivalente: 02 aulas  
 

Habilidade: Investigar as mudanças de estado físico da matéria para explicar e representar essas transformações 

com base no modelo de constituição submicroscópica. 

 

Conteúdo: Transformações Físicas da Matéria 

 

MUDANÇAS DE ESTADO  (REVISÃO DA AULA REALIZADA NO CMSP) 

Quando a pressão é constante, as mudanças de estado ocorrem quando o material é submetido a variações de 
temperatura: aquecimento ou resfriamento. Nesse caso a temperatura de mudança de estado também permanecerá 
constante. A água, por exemplo, a 25°C e 1 atm é líquida; se diminuirmos a temperatura para -10°C, ela passará a ser 
sólida; ao aumentarmos a temperatura para 150°C, ela passa a ser gasosa. No caso de pressão constante, a 
temperatura de mudança de estado também permanecerá constante.  

1) No esquema abaixo estão representadas as mudanças de estado físico: 

 

 

 

 

 

 



 

Faça uma Pesquisa e registre no seu caderno o Que é: 

Fusão Solidificação Vaporização Evaporação Ebulição Calefação Condensação Sublimação 

 

 

2- (Facimpa – MG ) – Observe: 

I – Uma pedra de naftalina deixada no armário; 

II – Uma vasilha de água deixada no freezer; 

III- Uma vasilha de água deixada no fogo; 

IV – O derretimento de um pedaço de chumbo quando aquecido; 

Nesses fatos estão relacionados corretamente os seguintes fenômenos: 

a)  I. Sublimação; II. Solidificação; III. Evaporação; IV. Fusão. 

b)  I. Sublimação; II. Sublimação; III. Evaporação; IV. Solidificação. 

c)  I. Fusão; II. Sublimação; III. Evaporação; IV. Solidificação. 

d)  I. Evaporação; II. Solidificação; III. Fusão; IV. Sublimação. 

e)  I . Evaporação; II. Sublimação; III. Fusão; IV. Solidificação. 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  
- Acompanhamento das aulas do CMSP; 
- Realização da atividade solicitada. 
 
Data de entrega: Esta atividade deverá ser entregue no dia 17 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. 

 

Bom Trabalho! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vestibular.facimpa.com.br/
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:  10 a 14 de maio 

Tema da aula  Em todo lugar tem ciência? Equivalente: 02 aulas 

 

Habilidade: (EM13CNT101) – Analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos 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: Cadeia Alimentar. 

 

Atividade: Situação de Aprendizagem 1 - Em todo lugar tem ciência? Currículo Em Ação, página 217. 

          Analise as duas imagens a seguir e retome a pergunta – “Em todo lugar tem Ciência?”. A área Ciências da 

Natureza e suas Tecnologias está presente nos ambientes retratados nestas imagens? Descreva-as em seu caderno de 

anotações, justificando se está ou não.  

                                                                                      

                                      imagem 1                                                                     imagem 2 

 

1- Mesmo ocorrendo em tempos históricos distintos, o que essas imagens têm em comum?  

 

2- Destaque alguns aspectos da Ciência e Tecnologia nas duas atividades representadas nas imagens 1 e 2.  

 

3- Podemos afirmar que o ser humano é essencialmente carnívoro?  

 

4- Na sua opinião, o que significa ser carnívoro na Natureza? Você consegue correlacionar com uma cadeia alimentar? 

Explique. 

 



 

5- Retome a observação das imagens e descreva quais outras formas de obtenção de alimento, você destaca nas 

atividades representadas acima? 

 

6- Olhando mais de perto o ambiente aquático: 

 a) Quais são as condições que o meio ambiente dispõe para a alimentação dos seres vivos?  

 b) Liste os seres vivos presentes em um ambiente aquático (água doce ou salgada) 

 

7- Com base no que estudou até agora, vamos pensar:  

a) Quais são os seres vivos que conseguem produzir seu próprio alimento? Em que posição eles ficam na cadeia 

alimentar? 

b) Ao pensar em uma cadeia alimentar, e a posição que cada ser vivo ocupa, é possível dizer que eles permanecem 

sempre nas mesmas posições (níveis tróficos)? Explique correlacionando com uma teia alimentar. 

c) E o ser humano? Em que posição ele normalmente fica? 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem: Registro no caderno e participação das aulas no CMSP, aulas do 

Meet. OBSERVAÇÃO: Para todas as atividades é obrigatório o uso da caneta.  

 

Data de entrega: Atividade para ser entregue dia 17 de maio de 2021. 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 Mª Cristina  Semana: 10 a 14 de maio 

Tema da aula  “OXIDAÇÃO DA PALHA DE AÇO COM ÁGUA 
SANITÁRIA” 

Equivalente:  02 aulas 

Habilidade: (EM13CNT301) – Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos 

de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, 

avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica. 

Conteúdo:  TRANSFORMAÇÕES QUÍMICA 

Atividades a serem realizadas: Experimento: “Oxidação da palha de aço com água sanitária”, Situação de 

Aprendizagem 1 - em todo lugar tem ciência? 

OBS: Esse experimento está descrito na página 196, do Currículo em Ação, Volume 1 

Analisar a Figura, seguir as orientações do procedimento. Responder às questões e registrar as respostas e suas 

observações no caderno. 

 
Materiais:  
 
1 béquer (copo de vidro);  
1 pedaço de palha de aço;  
100 ml de solução de hipoclorito de sódio (água sanitária). 
 

 
Procedimento:  

Coloque o pedaço de palha de aço no béquer (copo de vidro). 

Adicione a água sanitária de forma a cobrir completamente a palha de aço. 

 

Responda: 

a) O que aconteceu com a cor da solução? E a palha de aço? 

b) Elabore hipóteses para explicar o que foi observado e discuta com seus colegas. 

c) Comente as evidências de 3 transformações naturais ou provocadas pelo ser humano de materiais, objetos ou 

situações que você observa no cotidiano. 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

Entrega do roteiro; 
Participação nas aulas do Meet, do CMSP. 
 
 
Data de entrega: 17/05/2021 - Entrega das atividades por meio de fotos, com Nome, Número, Série (para 
identificação) para o e-mail arv.labquimica@gmail.com                                                                                

               Aula dada...                                                      

         Aula estudada!!! 

mailto:arv.labquimica@gmail.com

