
 
 

                                       E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                        2º bimestre – 2021 

                                 ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

Disciplina Matemática Série: 2ª A, B, C 

Professor Regina Bizarro Semana: 10 a 14 de Maio 

Tema da aula PROPORCIONALIDADE Equivalente: 05 aulas 

 
Habilidades:  

 • Reconhecer uma proporcionalidade direta na relação entre duas grandezas;  

• Identificar a proporcionalidade direta entre duas grandezas;  

• Determinar o valor de grandezas diretamente proporcionais, por meio da regra de três. 

Conteúdo: Grandezas Proporcionais 

Identificar as grandezas presentes no dia-a-dia, comparação e proporcionalidade entre elas. 
 
Atividade a ser realizada: Exercícios Caderno Aprender Sempre Volume 2 págs. 61 a 64. 

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

Data de entrega: Os alunos devem enviar os exercícios destacados nesse roteiro, até dia 17/05 (foto) por e-mail: 
reginaeliza@prof.educacao.sp.gov.br 
 
 
 

EXERCÍCIO CADERNO APRENDER SEMPRE VOL 2 PÁG 62 
 
 

 

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


EXERCÍCIO CADERNO APRENDER SEMPRE VOL 2 PÁG 63 
 

 
EXERCÍCIO CADERNO APRENDER SEMPRE VOL 2 PÁG 63 

 
EXERCÍCIO CADERNO APRENDER SEMPRE VOL 2 PÁG 64 

 



 
 

RETOMANDO o Exercício adaptado da pág. 5 e 6 do Caderno Aprender Sempre Vol 1 

 

 
 

Tendo em vista o que foi explicado logo abaixo do gráfico, identifique: 

a) Esse gráfico pertence a qual função? ___________________ 

b) Qual a Amplitude e em qual dos eixos ela é encontrada?__________________ 

c) Qual o Período e em qual dos eixos ele é encontrado? ____________________ 

 

RETOMADA adaptada do Exercício da pág 6 do Caderno Aprender Sempre Vol 1 

 

 

a) Qual a Amplitude da função 1?____________ 

b) Qual a Amplitude da função 2?____________ 

c) Qual o Período da função 1?_______________ 

d) Qual o Período da função 2?_______________ 

e) Qual a Imagem da função 1 e em qual eixo observamos?_______________________________ 

f) Qual a Imagem da função 2 e em qual eixo observamos?_______________________________ 

 

 

 

 

 

 



                                                  E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                               2º bimestre – 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Física Série: 2ª A, B, C  

Professor Márcio  Semana: 10 a 14 de maio 

Tema da aula Matriz Energética Nacional  Equivalente: 02 aulas  

 

Habilidade: Compreender os balanços energéticos de alguns processos de transformação da energia na Terra 

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: Matriz Energética Nacional e Balanço e Energético Nacional  

Roteiro de estudo extraído do caderno do aluno SP Faz Escola página 64, com habilidade segundo aula do CMSP do 

dia 04/05/2021  

 

MATRIZ ENERGÉTICA NACIONAL  

 

Na Administração Pública brasileira, o Ministério de Minas e Energia, por meio do atual Ministro, Almirante 

Bento Costa Lima Leite de Albuquerque, é a instituição responsável por formular os princípios básicos e definir as 

diretrizes da política energética nacional. Como subsídio, o MME promove, por meio de seus órgãos e empresas 

vinculadas, diversos estudos e análises orientadas para o planejamento do setor energético. Na sequência das 

mudanças institucionais ocorridas no setor energético ao longo dos últimos 15 anos, foi criada, em 2004, a Empresa 

de Pesquisa Energética – EPE vinculada ao MME (Ministério de Minas e Energia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procure as seguintes informações: 

1. O que é a Matriz Energética Nacional? 

2. Quais as principais fontes renováveis que o Brasil possui e suas porcentagens de renovação? 

3. Quais as principais fontes não renováveis que o Brasil possui? 

4. Qual comparação podemos estabelecer entre a Matriz Energética do Brasil e a dos outros países? 

5. O que podemos dizer sobre as fontes de geração de energia elétrica? Qual representa maior porcentagem? 

6. Estabeleça um comparativo entre os países com relação às emissões de CO2. 

 

Organize as informações solicitadas de forma clara e sucinta, relacionando os dados que você obteve e a 

resposta a que chegou. Se necessário, apresente tabelas e gráficos que contenham essas informações. Sistematize os 

dados e as conclusões em um breve relatório. 

 

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 17 de maio 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:   2ª A, B e C 

Professor Neide Semana:  10 a 14 de maio 

Tema da aula Ética e Ciência. Equivalente: 02 aulas 
Habilidades: Reconhecer hábitos de vida que guardam estreita relação com determinados tipos de cânceres e indicar 

as maneiras mais adequadas de prevenção.      

Conteúdo: Célula 

Atividade a ser realizada: Caderno do aluno São Paulo Faz Escola, páginas 91 e 92.  

    As Células Imortais 

    Henrietta Lacks nasceu em 1920. Aos 22 anos, mudou-se com seu marido para a cidade americana de Baltimore, 

Estado de Maryland. Mãe de 5 filhos, Henrietta deu entrada no hospital John Hopkins, único hospital da área que 

tratava de pacientes negros, no dia 01 de fevereiro de 1951, com fortes dores abdominais e sangramento. Foi 

examinada pelo ginecologista Howard Jones, que a diagnosticou com um tumor no colo do útero que apresentava 

características peculiares. Diante dessa constatação, o médico retirou, sem o consentimento da paciente, um pequeno 

pedaço do tumor para que fosse realizada uma biópsia. Para a surpresa dos cientistas, em especial o Dr.George Gey,  

as células se multiplicavam em um ritmo acelerado mesmo estando fora  do  corpo de Henrietta, sendo necessário 

apenas mantê-las em um básico de cultura. No dia 4 de outubro de 1951, Henrietta Lacks faleceu.    

A partir das informações e pesquisando em sites a respeito, responda aos questionamentos a seguir. 

1- Qual seria a sua explicação para o tempo tão curto de vida de Henrietta, considerando que em apenas 8 meses após 

seu diagnóstico ela veio a falecer? Esse fato teria relação com o tipo de tumor que seu corpo desenvolveu?   

2- As células da paciente receberam o nome de “HeLa”. Qual o motivo de batizá-la com esse nome? 

3- Muitos cientistas, jornalistas e pesquisadores dizem que Henrietta Lacks contribuiu muito como desenvolvimento 

da biotecnologia. Quais seriam essas contribuições? O que as células de Henrietta têm de especial?           

                                                                      

Aspectos Éticos - Roda de diálogo 

A partir das questões indicadas a seguir, sobre as implicações éticas que envolvem a questão do uso das células de 

Henrietta Lacks. Apresente suas ideias, com boa argumentação e numa postura aberta a novas reflexões. 

1- Como você vê a atitude do Dr. George Gey em retirar e cultivar as células de Henrietta Lacks sem o conhecimento 

da paciente? Ele se manteve ético (lembre-se que estamos falando da década de 1950). 

2- Você acredita que a atitude do médico seria diferente caso a paciente fosse branca? Comente. 

3- Você acredita que a criação da Lei da Bioética foi um reflexo de atitudes parecidas com a da equipe do Dr. George 

Gey? (trabalhar com tecidos humanos sem o conhecimento e/ou autorização dos doadores, por exemplo). 

4- Qual a importância da ética para a Ciência? Reflita considerando a informação de que a ciência não é neutra, ou 

seja, é uma construção humana e, como tal, influenciada por diversos interesses. 

 

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

Data de Entrega: 17/05/2021. Entrega das atividades por meio de fotos. Observação: Para todas as atividades é 

obrigatório o uso da caneta. A atividade feita a lápis será desconsiderada. E-mail: pro.neidemartins@gmail.com  

mailto:pro.neidemartins@gmail.com


                                                  E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                               2º bimestre – 2021 

ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Química Série: 2ª A, B e C 

Professor Mª  Cristina Semana: 10 a 14 de Maio 

Tema da aula “QUALIDADE E TRATAMENTO DE 
ÁGUA” 

Equivalente: 03 aulas 

Habilidades:   
• Interpretar dados relativos à solubilidade e aplicá-los em situações do cotidiano; 
• Identificar e explicar os procedimentos envolvidos no tratamento da água; 
• Aplicar conceitos de separação de misturas, de solubilidade e de transformação química para compreender os 
processos envolvidos no tratamento da água para consumo humano. 
 

Conteúdo:   pH ;  Soluções Alcalinas e Ácidas. 

 

Atividade a ser realizada:  ATIVIDADE 7 página 71 e 72, caderno do aluno São Paulo Faz Escola. 

7.A. Esta atividade refere-se à etapa 7 e 8 do tratamento de água: fluoretação e correção de pH. Pesquise sobre a 

importância da presença do flúor na saúde bucal e sobre qual valor de pH é mais adequado para o consumo humano. 

Registre as informações no caderno 

 

7.B. Utilize o Simulador “Escala de pH” disponível em https://phet.colorado.edu/sims/html/ph-scale/latest/ph-

scale_pt_BR.html  selecione Macro, preencha a tabela a seguir: 

 

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!!! 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/ph-scale/latest/ph-scale_pt_BR.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/ph-scale/latest/ph-scale_pt_BR.html
mailto:arv.labquimica@gmail.com

