
 

                                            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: 17 a 21 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 - ATIVIDADE 2: 2.1 e 2.2 na PÁGINA 160 DO CADERNO CURRÍCULO EM AÇÃO, Volume 
1, Situação de Aprendizagem 3: Amostras, Séries Estatísticas, Medidas de Posição e Medidas de Variabilidade e 
Atividades Complementares (MMR) 
 
Site de pesquisa para ajuda e elaboração, se necessário, das atividades complementares  
https://vestibular.brasilescola.uol.com.br/enem/graficos-tabelas-no-enem.htm 
 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES (MMR – Método de Melhoria e Resultado) 
1 – (ENEM-2011) Uma equipe de especialistas do centro meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do 
ambiente, sempre no mesmo horário, durante 15 dias intercalados, a partir do primeiro dia de um mês. Esse tipo de 
procedimento é frequente, uma vez que os dados coletados servem de referência para estudos e verificação 
de tendências climáticas ao longo dos meses e anos. 
As medições ocorridas nesse período estão indicadas no quadro: 

 

 
Em relação à temperatura, os valores da média, mediana 
e moda são, respectivamente, iguais a 
(A) 17°C, 17°C e 13,5°C. 
(B) 17°C, 18°C e 13,5°C. 
(C) 17°C, 13,5°C e 18°C. 
(D) 17°C, 18°C e 21,5°C. 
(E) 17°C, 13,5°C e 21,5°C. 
 

 
2- Os alunos da Escola Municipal Prof. Manoel Paulo Nunes procederam uma pesquisa de campo sobre o tema Saúde 
Familiar. Para tanto, fizeram entrevistas com pessoas da escola e da comunidade vizinha acerca de atividades físicas e 
massa corporal. Assim, elaboraram um histograma demonstrativo da distribuição de frequência dessas pessoas e seus 
respectivos pesos. 

https://vestibular.brasilescola.uol.com.br/enem/graficos-tabelas-no-enem.htm


 
Como se sabe, uma das medidas de centralidade para interpretar os dados de uma amostra é a média aritmética. 

Os alunos resolveram, então, calcular o valor do peso médio das pessoas. Feitos corretamente os cálculos, o valor 

encontrado deverá ser de 

(A) 57 kg. (B) 57,5 kg. (C) 58 kg. (D) 59 kg. (E) 60 kg. 
 
 

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

Data de entrega: 24/05/2021 - 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 Cida – 1ª A e B 
Carla – 1ª C 
Regina – 1ª D 

 
Semana: 17 a 21 de Maio 

Tema da aula Transmissão de calor  Equivalente: 02 aulas  

 

Habilidades: Realizar previsões, avaliar intervenções e/ou construir protótipos de sistemas térmicos que visem à 

sustentabilidade, considerando sua composição e os efeitos das variáveis termodinâmicas sobre seu funcionamento, 

considerando também o uso de tecnologias digitais que auxiliem no cálculo de estimativas e no apoio à construção de 

protótipos.  

 

Conteúdo: Transmissão de calor  

Atividades a serem realizadas: Caderno do aluno Currículo em Ação, Vol 2 – páginas 168, 169 e 170. (As atividades 
estão no roteiro, abaixo dos textos) 
 
CALOR E A INTERAÇÃO COM A MATÉRIA  

Chamamos de calor sensível o calor fornecido a um corpo que gera apenas variação de temperatura em um 

determinado material mantendo seu estado físico. Um exemplo é quando há variação da temperatura do gelo, porém 

não ocorre o derretimento. A expressão matemática utilizada para calcular o calor sensível, ou seja, a quantidade de 

calor sensível que é transferida para um corpo pode ser representada pela equação Q = m.c.∆t, onde “m” é a massa 

do corpo, “c” é o calor específico e “∆t” é a variação de temperatura. Onde há mudança de fase da matéria, 

independente da temperatura do corpo, o calor transmitido será chamado de calor latente. Isso pode ser observado 

quando ocorre o derretimento das geleiras, porém a temperatura não se altera. A expressão matemática para calcular 

o calor Latente é Q = m. L , onde “m” é a massa e “L” é o calor latente que varia para cada substância.  

Uma geleira, quando submetida à uma temperatura elevada, tende a aumentar sua temperatura gradualmente, até 

chegar a um ponto onde ocorre seu derretimento. Suponhamos uma massa de 2 kg de gelo que se encontra à 

temperatura de −10 °C. Qual a quantidade de calor necessária para que após algum tempo, se tenha:  

a) 2 kg de gelo a 0 °C. (Calor específico do gelo Cgelo = 0,5 cal/g°C)  

b) 2 000 g de gelo a 0 °C transformado em água a 0 °C. (Calor latente de fusão do gelo Lgelo = 80 cal/g)  

c) 2 000 g de gelo à −10°C em água a 25 °C. (Calor específico da água Cágua= 1 cal/g°C) 

 
– O PAPEL DOS OCEANOS NAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS GLOBAIS 
 
INVESTIGANDO O PAPEL DO CALOR - Outra informação bem importante para seguirmos nossos estudos é sobre o calor 
específico. Você sabia que a água é a substância com o maior calor específico entre as comumente encontradas no 
ambiente terrestre? O grande volume e a alta capacidade térmica da água fazem com que os oceanos sejam um 
regulador do sistema climático, reduzindo as diferenças de temperatura e criando um ambiente propício para a vida 
em quase toda a superfície, fazendo também com que, no oceano, as respostas às alterações do clima sejam bem mais 
lentas do que na atmosfera, agindo como um atenuador da velocidade com que o clima em geral é afetado por essas 
mudanças. Um fator interessante também é que a água é uma substância que apresenta anomalia líquida, motivo pelo 
qual o gelo flutua na água. Fonte: Disponível em: http://www.io.usp.br/images/noticias/papel_oceanos_clima.pdf. 
Acesso em: 09 set. 2020.  
a) O trecho do texto acima, excerto da Revista USP, cita alguns conceitos físicos como calor específico, capacidade 
térmica e anomalia líquida. Faça uma pesquisa e procure explicar esses conceitos.  
b) Com base nos conceitos apresentados no item anterior e no texto “O papel dos oceanos nas mudanças climáticas 
globais”, explique por que em regiões próximas ao oceano a variação da temperatura é menor do que em regiões 
desérticas. 
 
 



 

Com base nos estudos sobre o efeito estufa e mudanças climáticas que você realizou até aqui e consultando diferentes 
fontes de pesquisa como livros, jornais, revistas, aplicativos, sites, preencha a seguinte tabela: 

 
 
 

 

 

 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  
- Acompanhamento das aulas do CMSP, Meet; 
- Realização da atividade solicitada. 
 

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

Para 1ªA e B - maria.laurentino@servidor.educacao.sp.gov.br 

Para 1ªC - clscarla7@gmail.com 

Para 1ªD - 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:   1ªA, B, C, D 

Professor NEIDE Semana:  17 a 21 de maio 

Tema da aula  O planeta está aquecendo? Equivalente: 02 aulas 

Habilidades: (EM13CNT102) – Realizar previsões, avaliar intervenções e/ou construir protótipos de sistemas térmicos 

que visem à sustentabilidade, considerando sua composição e os efeitos das variáveis termodinâmicas sobre seu 

funcionamento, considerando também o uso de tecnologias digitais que auxiliem no cálculo de estimativas e no apoio 

à construção dos protótipos. 

Conteúdo: Efeito estufa, mudanças climáticas e aquecimento global 

Atividades a serem realizadas: Currículo Em Ação, páginas 207, 208 e 209 - Situação de aprendizagem 1 

   Questão disparadora: O Planeta está aquecendo? Muito se fala sobre os problemas ambientais que o planeta vem 

sofrendo. Algo muito importante para a manutenção da vida como a conhecemos hoje é o equilíbrio térmico dos 

ambientes.  

Observe as imagens a seguir: 

 

                  Imagem 1 – O processo de desertificação do Mar de Aral foi rápido. Duas fotos de satélite do Mar de Aral. 

 

 

                                                                      Imagem 2 – Derretimento das geleiras no Alaska 

Com base em seus conhecimentos ambientais, responda às questões abaixo em seu caderno pessoal: 

a) O que observa nas imagens 1 e 2? Que informações trazem?  
b) Pode-se dizer que as alterações observadas nas imagens 1 e 2 se deram devido às mudanças climáticas? 
Argumente.   
 
 
 
 
 



 
Observe a imagem:  

                                        

                                      Imagem 3 – Aquecimento global. 

a) O mundo está se tornando mais quente. Mas esse é um processo natural da Terra ou decorre da ação humana? 

Qual(is) a(s) sensação(s) que a imagem provoca em você? Ela condiz com a realidade? 

b) Qual a relação entre efeito estufa, aquecimento global e as mudanças climáticas? 

 

 Efeito estufa – positivo ou negativo? 

 

      A imagem representa um projeto inovador de sustentabilidade em 

espaço urbano. O grande diferencial desse projeto está na construção de 

estufas para o cultivo de alguns tipos de alimentos vegetais. 

      Quais as vantagens em se cultivar os vegetais dentro dessas estruturas 

conhecidas como estufas? Você percebe alguma relação entre as estufas 

representadas na imagem com o planeta Terra? 

        

 

Questão disparadora: O efeito estufa é um benefício ou uma ameaça para a vida na Terra? 

 

Atividade complementar (Ação do MMR): 

A ideia é que você pesquise, dentro do conteúdo abordado sobre efeito estufa, experimentos práticos para fazer, 

filmar e entregar um pequeno vídeo com essa prática. Estou colocando alguns links de vídeos do YouTube, como dicas 

para você realizar um experimento. 

Fique à vontade para pesquisar e já vai se preparando, testando, filmando o experimento. 

https://youtu.be/ZXRp_YzvbH0 
https://youtu.be/r-9YafuDyhY 
https://youtu.be/kk5d6KSf944 
 
Instrumento para verificação da aprendizagem: Registro no caderno e participação das aulas no CMSP, Meet. As 

entregas das atividades serão por meio de fotos com nome, e série (para identificação) e enviar para o e-mail: 

pro.neidemartins@gmail.com . OBSERVAÇÃO: Para todas as atividades é obrigatório o uso da caneta.  

Data da entrega: 24 de maio de 2021. 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/ZXRp_YzvbH0
https://youtu.be/r-9YafuDyhY
https://youtu.be/kk5d6KSf944
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: de 17 a 21 de maio 

Tema da aula  SA2: Energia em Movimento Equivalente:  02 aulas 

 
Habilidade:  – 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: Constituição da matéria (Modelo Atômico de Dalton, elementos, símbolos, massa atômica, número 

atômico); Elemento Químico; Substâncias; Moléculas 

 

Atividade a ser realizada: página 199 caderno Currículo em Ação, vol. 1 

Atividade:  C 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

Entrega do roteiro; 
Participação na aula do Meet. 
 

Fotografar e mandar pelo e-mail, com nome, série e número para: arv.labquimica@gmail.com 

 

ENTREGA DIA 24/05/2021 (Segunda-Feira) 

 
 
 
 

Aula dada! 
Aula estudada!!! 

 

mailto:arv.labquimica@gmail.com

