
 

                                            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: 24 a 28 de Maio 

Tema da aula Ciclo Trigonométrico Equivalente: 05 aulas 

 
Habilidades: Saber usar de modo sistemático as funções para caracterizar relações de interdependência, 
reconhecendo as funções de 1º e de 2º graus, seno, cosseno, tangente, exponencial e logarítmica, com suas 
propriedades características.  
 

Conteúdo: Reconhecimento das várias Funções estudadas. 

 

Rever as habilidades do primeiro grupo de funções com o qual os alunos tomam contato no Ensino Médio são as 
funções polinomiais de 1º e 2º grau, complementadas ao fim da 3ª série do Ensino Médio, com a apresentação das 
funções polinomiais de grau qualquer. Há uma variedade de situações possíveis de serem modeladas com funções 
polinomiais de diferentes graus. É comum, no início do trabalho com funções, a proposição de situações aos alunos 
que exijam, por exemplo, a análise de como o preço da corrida de taxi depende da quilometragem ou da verificação 
de que a quantidade de calor que um corpo absorve ocorre em função do aumento de sua temperatura ou, ainda, o 
fato de que um corpo em queda livre aumenta cada vez mais a distância que percorre a cada segundo sucessivo.  
Também rever habilidades referentes a outro grupo de funções, analisado no Ensino Médio, é aquele que discute o 
crescimento exponencial de uma grandeza em função da variação de outra. Nesse grupo, incluem-se, além das funções 
exponenciais propriamente ditas, as funções logarítmicas. Enquanto as funções exponenciais tratam dos processos de 
crescimento ou decrescimento rápidos, as funções logarítmicas modelam fenômenos que crescem ou decrescem de 
modo mais lento. Processos de crescimento populacional e também de acumulação financeira constituem contextos 
fecundos para a significação de funções desse grupo, e normalmente são apresentados em diversos materiais 
didáticos. Além disso, os logaritmos e as exponenciais estão presentes na determinação da intensidade dos 
terremotos, no nível de intensidade sonora e no cálculo da capacidade de armazenagem de informação. 

 
Atividade a ser realizada: Exercícios Caderno São Paulo Faz Escola Volume 1 págs. 16 e 17. Resolver Atividades 4, 5, 6 
e 7. 

 

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 31/05 (foto) por e-mail: 
reginaeliza@prof.educacao.sp.gov.br 
 
 
 
 
 
 

BOA ATIVIDADE!! 
 
 
 
 

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: 24 a 28 de maio 

Tema da aula COMPREENDENDO O FUNCIONAMENTO 
DAS USINAS ELÉTRICAS 

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: Produção de Energia Elétrica  

 Atividade a ser realizada: No roteiro da semana anterior, nós estávamos tratando do tema Matriz Energética 

Nacional com o conteúdo ciclo do carbono. Agora nós vamos aprofundar o assunto transformações Energia com um 

novo tema, “Compreendendo o Funcionamento das Usinas Elétricas”, que complementa o que já vínhamos 

estudando. Este roteiro de estudo não consta no caderno do aluno SP Faz de 2021. Na próxima aula do Meet do dia 

24/05, discorreremos deste assunto.  

 

Compreendendo o funcionamento de uma usina hidrelétrica  

 

 Você já se perguntou de onde vem a energia que ilumina as ruas, faz funcionar os semáforos, aquece a água 

do nosso banho e permite que assistamos à TV? Cada uma das instalações que produz energia elétrica é chamada de 

usina geradora. Faça uma pesquisa e descubra qual(is) é(são) a(s) usina(s) elétrica(s) que fornece(m) energia à sua 

cidade/região. Obtenha o máximo de informações sobre ela(s), tais como características de funcionamento, 

capacidade de produção em kW (potência), tempo de construção e de operação, custos etc. Consiga fotos, desenhos, 

esquemas, matérias de jornal, vídeos etc.  

 

 Troque informações com seus colegas para enriquecer sua pesquisa e comparar os dados obtidos. Depois da 

discussão e do compartilhamento dos dados da pesquisa realizada, responda:  

1) Por que há a necessidade de fazer barragens nas usinas hidrelétricas? 

2) Assim como nos dínamos, há ímãs nos geradores das usinas? Explique. 

3) Que vantagens há na produção de energia elétrica pelas usinas hidrelétricas em relação às outras usinas? 

4) Quais as outras formas que você conhece de produção de energia elétrica em grande escala? Resposta pessoal. 

 5) Quais transformações de energia estão envolvidas em uma usina hidrelétrica?  
  Fonte: https://alfredoreisviegas.files.wordpress.com/2016/01/vol1_fisica_em_3s.pdf > acesso em 20 de maio de 2021 

 

 

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! 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://alfredoreisviegas.files.wordpress.com/2016/01/vol1_fisica_em_3s.pdf
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: 24 a 28 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 17/05/21. Hereditariedade de Mendel: Um pouco de história. 

Caderno do aluno página 94, São Paulo Faz Escola, Volume 1: - Mecanismos de Variabilidade Genética: Questões: a, b, 

c; - Reprodução Sexuada e Processo Meiótico: Questões: 1, 2, 3 e 4, e fazer a Atividade Investigativa. 

Meiose e Mecanismos de Variabilidade; segue o link abaixo. 

https://www.youtube.com/watch?v=YRVnXJRF80c 

 

 

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@gmail.com  OBSERVAÇÃO: Para todas as atividades é obrigatório 

o uso da caneta. 

Data de entrega: 31 de maio de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YRVnXJRF80c
mailto:pro.neidemartins@gmail.com


 

                                            E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                                     2º bimestre – 2021 

                             ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Química Série:   2ªs A/ B/ C 

Professor Mª Cristina Semana: 24 a 28 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; Avaliar a qualidade de 

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

Tratamento de água: fluoretação e correção de pH. 

“Escala de pH” 

“Soluções ácidos e bases” 

 

Atividade a ser realizada: 

Com o auxílio do simulador indicado no exercício, os alunos poderão visualizar as substâncias ácidas, básicas e neutras. 

Pág: 72, caderno do aluno São Paulo Faz Escola, vol. 1 

Atividade 7E 

 

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: 31/05/2021 (Segunda-Feira) 

                                                                   

                                                                                          Aula dada! 

                                                                                  Aula estudada!!! 

 
 
 


