
 

                                            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: 24 a 28 de maio 

Tema da aula SA 1: VARIAÇÕES DE GRANDEZAS E TAXAS DE VARIAÇÃO 
FRAÇÕES E PORCENTAGEM 

Equivalente: 05 aulas 

 
Habilidade: (EM13MAT101) Interpretar criticamente situações econômicas, sociais e fatos relativos às Ciências da 

Natureza que envolvam a variação de grandezas, pela análise dos gráficos das funções representadas e das taxas de 

variação, com ou sem apoio de tecnologias digitais. 

Conteúdo: Funções: interpretação de gráficos e de expressões algébricas. 
 
Atividades a serem realizadas: 
ATIVIDADE 1 (1.1; 1.2; 1.3; 1.4) do Caderno do Aluno CURRÍCULO EM AÇÃO, Volume 2, na página 120.  
ATIVIDADES 1 e 2 do Caderno APRENDER SEMPRE, Volume 2, na página 64. 

  

    
          Nesta situação de aprendizagem, propomos uma retomada da noção de função, visto que tal abordagem foi 
tratada no Ensino Fundamental. Na atividade 1 (Currículo em Ação, Volume 2, na página 120), temos uma retomada 
dos conceitos fundamentais que serão utilizados para a fundamentação teórica a ser desenvolvida durante o percurso 
das aulas. As atividades 1 e 2 (Aprender Sempre, Volume2, na página 64) são complementares de retomada sobre 
Porcentagem.  
 
 
Instrumento para verificação da aprendizagem: Registro no Caderno Currículo em Ação, Volume 2, no Aprender 
Sempre 2, ou no caderno de Matemática. Participação durante as aulas. Entrega das atividades por meio de fotos. 
 

 

Data de entrega: 31/05/2021 - 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: 1ªA, B, C e D  

Professor Maria Aparecida – 1ª A e B 
Carla – 1ª C 
Regina – 1ª D 

 
Semana: 24 a 28 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   

Como dito em nosso roteiro da semana anterior, a expressão matemática utilizada para calcular o calor sensível é 

equação: Q = m.c.∆t, onde “m” é a massa do corpo, “c” é o calor específico e “∆t” é a variação de temperatura. 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. 

Atividades a serem realizadas:  

Atividade complementar 

1) uma amostra de determinada substância recebeu 250 kcal de calor e sofreu completa vaporização. Sabendo que a 

amostra tem 1 kg de massa, determine seu calor latente de vaporização em cal/g. 

 

 

 

2) Uma determinada massa de água recebe calor continuamente, à razão de 150 cal/s, a temperatura da água aumenta 

de 20°C para 60°C em 4 minutos, sendo o calor específico sensível da água 1,0 cal/g°C. Qual a massa de água aquecida, 

em gramas? 

 

 
 
3) Uma substância com massa de 1 kg recebeu 5000 cal de calor de uma fonte térmica e teve a sua temperatura 

elevada em 20 °C. Qual o seu calor específico em cal/g°C? 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

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

Para 1°C - clscarla7@gmail.com 

Para 1°D - 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 Física Aplicada Série: 1ª A, B, C e D 

Professor Márcio  Semana: 24 a 28 de maio 

Tema da aula Calor e temperatura  Equivalente: 02 aulas  

 

Habilidade: Identificar e caracterizar a conservação e as transformações de energia em diferentes processos de 

geração e uso social, e comparar diferentes recursos e opções energéticas. 

Conteúdo: Importância do controle da temperatura no nosso cotidiano  

 Atividade a ser realizada: Na aula do Meet da semana passada tivemos uma introdução sobre a Física Aplica, 

vimos que as leis da física estão muito mais presentes em nossa vida do que imaginamos. Nesta semana, 

continuaremos neste caminho, e falaremos sobre a importância de controlarmos a temperatura em nosso cotidiano. 

Desata forma, este roteiro tem o objetivo de trazer alguns questionamentos, para que pesquisem e reflitam sobre a 

física que está por trás do controle da temperatura nos inúmeros seguimentos da sociedade.   

 

Controle de temperatura  

 

Em nosso cotidiano, o controle da temperatura é algo fundamental. No chuveiro elétrico, ao controlarmos a 

temperatura do banho abrindo mais ou menos a torneira, regulamos a quantidade de água e, consequentemente, sua 

temperatura. Também é preciso um controle da temperatura corporal. Isso é feito pelo próprio corpo, por meio da 

transpiração e da circulação sanguínea, quando em situações normais, ou com a ajuda de medicamentos, quando 

temos febre. Equipamentos como o ferro de passar, a geladeira e os motores dos veículos também precisam de 

controle de temperatura. Nesses casos, o controle de temperatura utiliza uma lâmina bimetálica ou outros dispositivos 

termostáticos. No caso da lâmina bimetálica, quando é aquecida, um dos metais dilata mais que o outro, fazendo com 

que ela se curve e funcione como uma chave. Por exemplo, se a temperatura aumenta demais, ela se curva, desligando 

o equipamento ou ligando a refrigeração, como no caso dos motores dos veículos  
Fonte: Elaborado por Guilherme Brockington especialmente para o São Paulo faz escola.  

 

1. Por que é importante o controle da temperatura? 

2 Como o ser humano mantém sua temperatura corporal? 

3. Por que é importante manter a temperatura corporal? 

4. Por que os trilhos da malha ferroviária não são contínuos, mas têm intervalos com espaçamento entre eles? 

5. Por que diferentes tipos de metal não podem ser misturados para fazer as estruturas de um prédio? 

6. Como funciona a lâmina bimetálica? 

7. Pesquise na biblioteca de sua escola ou na internet qual é a maior e a menor temperatura que o corpo humano 

consegue suportar. Pesquise ainda o que ocorre quando esses limites são ultrapassados.  

 
 

 

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 31 de maio preferencialmente no e-mail 

arv.labfisica@gmail.com  

 Bom Trabalho! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:arv.labfisica@gmail.com


 

                                            E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                                     2º bimestre – 2021 

                             ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina BIOLOGIA Série:   1ªA, B, C, D 

Professor NEIDE Semana:  24 a 28 de maio 

Tema da aula  O planeta está aquecendo? Equivalente: 2 aulas 

Habilidade: (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; Aquecimento Global. 

Currículo Em Ação, Volume 2, páginas 210, 211 e 212. 

 
Atividades a serem realizadas:  
 
1- A denominação efeito estufa foi dada em analogia ao aquecimento gerado 
pelas estufas, normalmente feitas de vidro, no cultivo de plantas. O vidro permite 
a livre passagem da luz do sol e essa energia é parte absorvida, parte refletida. A 
parte absorvida tem dificuldade de passar novamente pelo vidro, sendo irradiada 
de volta para o ambiente interior. O mesmo raciocínio pode ser usado para o 
aquecimento da Terra, onde os gases de efeito estufa fazem o papel do vidro.   
 

Faça um esquema ou desenho, em seu caderno de anotações desta analogia, 
com base no que foi estudado anteriormente.   

 

 
imagem 5- Modelos de estufas. 

 

2- “O efeito estufa é um fenômeno natural e possibilita a manutenção da vida na Terra com a conhecemos”. Então, 

por que o aumento das temperaturas médias do planeta é preocupante?   

Para saber mais sobre esse tema, confira a matéria: “O que são os gases do  efeito estufa” Disponível em 

https://www.ecycle.com.br/6037- gases- de- efeito-estufa.html. Acesso em: 08 set.2020. 

 

Questão disparadora: Mudanças climáticas – são causadas pela ação humana ou não? 
ATIVIDADE – DEBATE E REFLEXÃO. 
Tema: “Mudanças climáticas com enfoque no aquecimento global”.   
 

Questão disparadora: Todos os lugares do planeta estão ficando quente? Tem lugar que está esfriando?  
Para responder a essas questões:   
a) Assista ao vídeo e separe os conceitos importantes relacionados ao aquecimento global. 
Vídeo – O que causa o aquecimento global. Disponível em: https://youtu.be/Oe0npq64-LI 
b) Leia o artigo O ‘aquecimento global’ significa que está aquecendo em todos os lugares? 
Disponível em: http://ihu.unisinos.br/78 
 

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: 31 de maio de 2021. 

 
 
 
 
 

https://www.ecycle.com.br/6037-
https://youtu.be/Oe0npq64-LI
http://ihu.unisinos.br/78
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: 24 a 28 de maio 

Tema da aula SA3: Combustíveis que Movem o Mundo 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. 

- 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: Conservação de Massa (quantidade de matéria - relações entre massas, mol e número de partículas, 

equações químicas, proporções entre reagentes e produtos). 

  

Atividade a ser realizada: 

Esse exercício possibilita o aprofundamento dos conceitos estudados durante a semana, e verificar se existem dúvidas 

sobre os conteúdos de massa molecular, mol, massa atômica e N° de Avogadro.  

pág: 205, caderno do aluno, Currículo em Ação, vol. 1 

Atividade:  H 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  
Entrega do roteiro; 
Participação na aula do Meet. 
 

DATA DE ENTREGA: DIA 31/05/2021 (segunda-Feira), fotografar e mandar pelo e-mail: arv.labquimica@gmail.com 

Com nome, série e número.   

 

 

                                                            Aula dada!  

                                                            Aula estudada!!! 

 

mailto:arv.labquimica@gmail.com

