
 

                                                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: 03 a 07 de maio 

Tema da aula O RECONHECIMENTO DA PERIODICIDADE Equivalente: 05 aulas 

 
Habilidades: Reconhecer a periodicidade presente em alguns fenômenos naturais, associando-a às funções 
trigonométricas básicas. 

•  Construir gráficos da função seno e cosseno a partir da tabela de valores; 

• Construir gráficos da função seno e cosseno com o auxílio de um aplicativo de geometria dinâmica; 

• Reconhecer as diferenças e as semelhanças entre os gráficos das funções y = senx e y = cosx. 

 
Conteúdo: Amplitude e Período 

• Saber construir o gráfico de funções trigonométricas como f(x) = a sem (bx) + c a partir do gráfico de                      

y = sen x, compreendendo o significado das transformações associadas aos coeficientes a, b e c. 
 
Atividade a ser realizada: Exercícios Caderno São Paulo Faz Escola págs. 05 a 08. 

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 10/05 (foto) por e-mail: 
reginaeliza@prof.educacao.sp.gov.br 
 

Exercício adaptado da pág. 5 e 6 do Caderno São Paulo Faz Escola 

 

 

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


 
 

 

 

Exercício da pág 6 do Caderno São Paulo Faz Escola 

 

 

 

 

 



Exercício da pág 7 do Caderno São Paulo Faz Escola 

 

 

 

 

 

 



 

 

Exercício da pág 8 do Caderno São Paulo Faz Escola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                           2º bimestre - 2021 

                  ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Física Série: 2ª A, B, C  

Professor Márcio  Semana: 03 a 07 de maio 

Tema da aula ENTROPIA E DEGRADAÇÃO DA ENERGIA Equivalente: 02 aulas  

 

Habilidade: Avaliar a conservação de energia em sistemas físicos, como nas trocas de calor com mudanças de estado 

físico, e nas máquinas mecânicas e a vapor. 

Conteúdo: 2ª Lei da termodinâmica; Conceito de entropia  

Roteiro de estudo extraído do caderno do aluno SP Faz Escola página 63, com habilidade segundo aula do CMSP do 

dia 27/04/2021  

 

TEMA 6 – ENTROPIA E DEGRADAÇÃO DA ENERGIA 

 

Você economiza energia? Você usa a energia de forma consciente e racional, evitando desperdícios? Essas 

perguntas são feitas em programas de TV, rádio, jornais e revistas e até por seus pais. Com o avanço da 

industrialização, as pessoas passaram a buscar conforto por meio da tecnologia. Naturalmente, aumentou-se o 

consumo de energia elétrica. Esse consumo de energia tem se tornado motivo de preocupação por parte dos governos 

e da população. Neste tema vamos abordar, então, o consumo, a degradação e a correta utilização das fontes de 

energia. 

O conceito de entropia está diretamente ligado à ideia de degradação da energia, ou seja, da perda da 

capacidade de sua reutilização. Ao transformar energia de uma forma em outra, utilizando máquinas, sempre 

contribuímos para aumentar a energia desordenada (calor) do meio ambiente. A entropia seria uma medida dessa 

desordem, portanto, de acordo com a segunda Lei da Termodinâmica, a entropia sempre aumenta. A Primeira Lei da 

Termodinâmica é fundamentada no Princípio da Conservação de Energia que diz: 

 

 "A energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada de uma forma em outra, ou seja, a 

quantidade de energia total permanece constante".  

 

Mas, pensando nisso, surge uma questão: frequentemente a mídia discute a crise energética, o excesso no 

consumo de energia e a necessidade de racionalização de seu uso. Ora, se a energia se conserva, significa que ela não 

se perde. Então, por que se fala em crise de energia? Por que se preocupar com seu consumo? Por que se preocupar 

com as fontes de energia? Será que a energia pode acabar? Sabemos que uma parte da energia é sempre degradada 

em qualquer ciclo, e os fenômenos reais são, portanto, irreversíveis.  

 

 

 

ATIVIDADES 

Agora, com base no que estudamos até agora, redija um pequeno texto justificando por que é necessário 

economizar energia, ainda que ela se conserve. Escolha um título que considere sugestivo e que desperte interesse 

no leitor. Em seguida, responda às questões:  

 

 

Entre os fenômenos descrito a seguir, qual é reversível e qual é irreversível? Justifique. 

 

a) A quebra de uma garrafa vazia. 



b) O envelhecimento de uma pessoa. 

c) Romper uma porta, quebrando-a. 

d) A queima de um pedaço de lenha. 

e) A perfuração de um pneu. 

f) O abrir de uma porta, normalmente. 

 

 

 

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 10 de maio no e-mail arv.labfisica@gmail.com  

 

Bom Trabalho! 
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                                                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:   03 a 07 de maio 

Tema da aula As fases da mitose Equivalente: 02 aulas 
 

Habilidades: Relacionar as funções vitais das células a seus respectivos componentes. 

Conteúdo: As fases da mitose. 

Mitose: processo de divisão celular, contínuo, no qual uma célula-mãe dá origem a duas células-filhas, com a mesma 

quantidade de material genético.                                              

   

 

 

 

Interfase: Período do ciclo celular em que a célula aumenta o seu volume, tamanho e número de organelas. 

 

Prófase: 

● Individualização do material genético; 

● Aparecimento do fuso mitótico; 

● Desorganização da membrana nuclear.           

                                   

Metáfase:       

● Material genético torna-se bem visível e alinha-se no centro da célula; 

●  Ligação do material genético às fibras do fuso.   

 

Anáfase:  

● Fibras do fuso encolhem. Material genético se separa e migra para os pólos opostos. 



Telófase: 

● Material genético descondensado à sua atividade, com reorganização da membrana nuclear.  

● Inicia-se a citocinese (divisão do citoplasma e individualização das células-filhas) 

     

                                     

Atividade a ser realizada: Aula do CMSP realizada no dia 26/04 e atividade do caderno do aluno São Paulo Faz Escola, 

página 88, e questões realizadas no CMSP. 

 

1- É muito comum as crianças caírem e se machucarem ou pessoas passarem por cirurgias. Em ambos os exemplos, 

os tecidos epiteliais são lesionados e após um período voltam a se recuperar, formando cicatrizes. Com base em seus 

conhecimentos, como você explica o processo de cicatrização? 

 

 2. Pesquise, em sites específicos da área ou em um livro didático de Biologia, o nome do processo que acontece com 

as células durante o crescimento de um corpo ou a fase de cicatrização de um tecido.  

 

Vamos refletir um pouco? 

3. Quando você nasceu, provavelmente tinha em torno de 50cm de altura e pesava poucos quilos. Hoje, você cresceu 

bastante e pesa alguns quilos a mais. Sabendo que seu corpo é constituído por células, qual é a explicação para esse 

aumento de massa e volume? 

4. Qual a importância da mitose? 

 

 

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

 

Data de entrega: 10/05/2021. Entrega das atividades por meio de fotos, com nome número e série (para identificação) 
enviar para o e-mail: pro.neidemartins@gmail.com  

 

Bom Trabalho! 

 

 

 

 

 

 

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, C 

Professor Regina Bizarro Semana: 03 a 07 de Maio 

Tema da aula “COMPORTAMENTO DOS MATERIAIS, MODELOS 
ATÔMICOS E LIGAÇÕES QUÍMICAS” 

Equivalente: 03 aulas 

 
Habilidade:  

• Fazer uso da linguagem química para expressar conceitos relativos à Elementos Químicos, Tabela Periódica e 
Condutibilidade de Elementos Químicos.  

 
Conteúdo: Condutibilidade dos Materiais 

 

Atividade a ser realizada: Caderno do Aluno São Paulo Faz Escola págs. 74 e75. 

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

 

Data de entrega: Os alunos devem enviar os exercícios destacados nesse roteiro, até dia 10/05 (foto) por e-mail: 
reginaeliza@prof.educacao.sp.gov.br 
 
 
 
 

Exercícios adaptados da pág. 74 do Caderno do Aluno 

 

 
 
 
 
 

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


 
Exercícios adaptados da pág. 75 do Caderno do Aluno 

 
 

 


