
 

                                            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: 17 a 21 de maio 

Tema da aula Ciclo Trigonométrico Equivalente: 5 aulas 

Habilidades:  

 

Conteúdo: Funções Trigonométricas 

 
Atividade a ser realizada: Exercícios Caderno São Paulo Faz Escola Volume 1 págs. 13, 14 e 15. 

Instrumento para verificação da aprendizagem: Exercícios resolvido no Caderno São Paulo Faz Escola ou no Caderno 
de Anotações do Aluno.  

Data de entrega: Os alunos devem enviar os exercícios destacados nesse roteiro, até dia 24/05 (foto) por e-mail: 
reginaeliza@prof.educacao.sp.gov.br 
 

EXERCÍCIO CADERNO SÃO PAULO FAZ ESCOLA VOL 1 PÁG 13 e 14 

 

 
 

FAZER TAMBÉM OS EXERCÍCIOS DO  CADERNO SÃO PAULO FAZ ESCOLA VOL 1 PÁG 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

                                            E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                                     2º bimestre – 2021 

                             ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Física Série: 2ª A, B, C  

Professor Márcio  Semana: 17 a 21 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: O ciclo do carbono 

Roteiro de estudo que complementa o tema de estudo Matriz Energética Nacional (não consta no caderno do aluno 

SP Faz).  

O ciclo do carbono 

Considerando a grande quantidade de transformações que ocorrem na Terra, a fotossíntese, a 

respiração e a decomposição, além de promoverem a “circulação” da energia proveniente do Sol, 

também são responsáveis pela circulação de um importante elemento químico, o carbono. O gás 

carbônico dissolve-se nas águas oceânicas entrando em contato com os íons de cálcio, que vão sendo 

depositados lenta e continuamente no fundo dos oceanos. Ao longo de milhões de anos esses materiais originam 

rochas como o calcário ou o mármore. Os esqueletos e carapaças dos seres marinhos, como lagostas, caranguejos, 

corais, mariscos etc., são constituídos de carbonato de cálcio, a mesma substância que constitui o mármore. Esses 

animais retiram o gás carbônico e os íons de cálcio diretamente da água do mar e, quando morrem, também vão 

contribuir para a formação de carbonatos que poderão formar rochas. A atmosfera, os vegetais, os animais e os 

oceanos são verdadeiros reservatórios de carbono do nosso planeta e os átomos de carbono migram de um 

reservatório a outro, por meio de processos intimamente relacionados, como a fotossíntese, a respiração e a 

decomposição, constituindo o ciclo do carbono. A figura ao lado ilustra o ciclo do carbono, mas é preciso lembrar que 

o petróleo é resultado, em uma fase antiquíssima desse ciclo, pela retenção e compressão de restos fósseis de micro-

organismos oceânicos, ou seja, não é feito da carcaça de dinossauros. Textos e imagens adaptado do Grupo Reelaboração do 

Ensino de Física – Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Física Térmica 2. 1998. p. 24. 
 

Questões Propostas  
 

1) Como você pode associar o ciclo do carbono descrito no texto com o ciclo da própria energia envolvida nesse 

processo? Explique. 

2) Considere a afirmação: “A maior parte da energia que a Terra recebe e utiliza vem dos processos conhecidos de 

produção de energia no Sol. Essa energia tanto é usada para a alimentação dos animais e das pessoas quanto para o 

funcionamento de todas as máquinas que você conhece”. Você concorda com essa afirmação? Justifique. 

3) O álcool é uma fonte renovável de energia. Ele participa do ciclo do carbono? Qual é a vantagem do uso do álcool 

como combustível? 

 

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 24 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:   2ªA, B e C 

Professora Neide Semana:   17 a 21 de maio 

Tema da aula Transmissão da vida - Mecanismos de variabilidade 
genética e hereditariedade. 

Equivalente: 02 aulas 

 

Habilidades: Identificar e diferenciar características genéticas, hereditárias, congênitas e adquiridas. 

Conteúdo: Transmissão da vida- Mecanismo de variabilidade genética e hereditariedade. 

Atividade a ser realizada: Aula do CMSP realizada no dia 10/05/21. Reprise: Qualidade de vida das populações- (IDH). 

Caderno São Paulo Faz Escola, página 93. Questões: a, b, c. Questões: 1.2,3. 

 

Atividade complementar:  

Realizar uma investigação sobre a História da genética. (grupos de 4 alunos). Apresentação em slides. 

 

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

Meet. As entregas das atividades serão por meio de fotos com nome e série (para identificação) e enviar 

preferencialmente para o e-mail: pro.neidemartins@hotmail.com. OBSERVAÇÃO: Para todas as atividades é 

obrigatório o uso da caneta. 

Data de entrega: 24 de maio de 2021. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pro.neidemartins@hotmail.com


 
 

 

                                            E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                                     2º bimestre – 2021 

                             ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Química Série:   2ª A/ B/ C 

Professor Mª Cristina Semana: de 17 a 21 de maio 

Tema da aula Qualidade e Tratamento de Água Equivalente:    3 aulas 

 

Habilidades: Aplicar conceitos de separação de misturas, de solubilidade e de transformação química para 

compreender os processos envolvidos no tratamento da água para consumo humano; Avaliar a qualidade de 

diferentes águas, por meio da aplicação do conceito de concentração (g.L–1, mol.L–1); Reconstruir o conceito de 

solubilidade em um nível mais amplo, como extensão da dissolução. 

 

Conteúdo: “Molaridade” 

Atividade a ser realizada: 

Pág: 70, 71 caderno do aluno São Paulo Faz Escola, vol. 1 

5.B 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

Entrega do roteiro; 
Participação na aula do Meet. 
 

 Preencher a tabela, fotografar e mandar pelo e-mail, com nome, série e número: arv.labquimica@gmail.com 

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

                                                                   

                                                                                                  Aula dada! 

                                                                                  Aula estudada!!! 

 


