
                                     E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                         2º bimestre – 2021 

                  ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS  

Disciplina Matemática Série: 3ª A, B e C 
Professor Carla  Semana: 10 a 14/05 

Tema da aula Reta Equivalente: 06 aulas  

 
Habilidade:  
Saber reconhecer a equação da reta, o significado de seus coeficientes, as condições que garantem o paralelismo e a 

perpendicularidade entre retas. 

 
Conteúdo: Inclinação da reta 
 
Utilize o roteiro anterior como suporte para a realização das atividades. 

Atividade a ser realizada:  

Caderno do aluno (SP faz escola) página 8 

Considere o quadrado ABCD, cujo lado mede 5 unidades, e o triângulo equilátero EFG, cujo lado mede 10 unidades, 

representados no sistema cartesiano. 

 

 

 

 

 

 

a) Escolha um sistema de coordenadas que considere mais adequado e escreva as equações das retas AB, BC, CD, 

DA, AC e BD.  

b) Escolha um sistema de coordenadas que considere mais adequado e escreva as equações das retas EF, FG, GE e 

OM, onde M é o ponto médio do lado EF e O é o ponto médio do lado GF. 

 

PERPENDICULARISMO ENTRE DUAS RETAS  

Se duas retas inclinadas em relação aos eixos coordenados r1 e r2 são 

perpendiculares(que se intercepta em ângulo reto, formando ângulo 

de 90°), então suas inclinações m1 e m2 tem sinais opostos e são 

inversas, isto é, m1 · m2 = –1, como é possível perceber pela análise da 

figura seguinte: 

 

Os ângulos assinalados nos dois triângulos retângulos são 

congruentes(tem a mesma medida). Isto nos permite afirmar que (note 

que, como m2 < 0, o segmento que corresponde ao lado do triângulo tem 

comprimento igual a –m2 ). Sendo assim, concluímos que m1 · m2 = –1 



Caderno do aluno (SP faz escola) página 10 

Considerando os apontamentos teóricos anteriormente citados, determine a equação da reta t que passa pelo ponto 

A e é perpendicular à reta r, nos seguintes casos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

- Acompanhamento das aulas do CMSP; 

- Realização da atividade solicitada. 

 

Data de entrega:  

Até 17/05 para o e-mail clscarla7@gmail.com 

Obs.: Identificar no e-mail a semana do roteiro (data) e colocar nome completo. 
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                                               E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

                                          2º bimestre – 2021 

                 ROTEIRO PARA ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

Disciplina Física Série: 3ª A, B, C 

Professor Márcio Semana: 10 a 14 de maio 

Tema da aula CAMPOS E FORÇAS ELETROMAGNÉTICAS Equivalente: 02 aulas  

 

Habilidade: Relacionar a variação do fluxo do campo magnético em uma bobina com a geração de corrente elétrica 

no fio condutor. Compreender a relação entre o número de espiras da bobina e a intensidade da corrente elétrica. 

Analisar as finalidades práticas do eletromagnetismo em nosso cotidiano. 

 

Conteúdo: O Efeito Magnético da Corrente Elétrica 

 

Roteiro de estudo extraído do caderno do aluno SP Faz Escola, Atividade 2, página 49, com habilidade segundo aula 

do CMSP do dia 04/05/2021  

 

 

O EFEITO MAGNÉTICO DA CORRENTE ELÉTRICA 

 

ATIVIDADE 2 - Conhecendo as Linhas de Campo de Um Ímã 

 

Quando ouvimos a palavra “magnetismo”, muitas vezes nos remete a pensar nos ímãs utilizados nas portas de 

geladeiras ou em placas metálicas para prender recados. Podemos também lembrar do magnetismo terrestre, como 

tratado nas atividades anteriores. Mas é só para isso que os ímãs servem? 

 

 Observe a imagem ao lado, você saberia dizer como é possível aumentar a força de 

um ímã? Você já parou para pensar se existe alguma relação entre eletricidade e 

magnetismo? 

 

A capacidade de atrair metais e gerar campo magnético ao seu redor não é uma 

característica apenas dos materiais magnéticos. Nas atividades abaixo, vocês 

poderão verificar que esses mesmos efeitos podem ser observados em fios elétricos 

percorridos por uma corrente elétrica. 

 

 

 

 

1) Um experimento consiste em colocar, ao redor de um fio percorrido por uma corrente elétrica, várias bússolas, 

como mostra a imagem. 

  



a) Observando a figura, em específico a orientação das agulhas dos ímãs, o que você consegue concluir sobre a 

passagem da corrente elétrica pelo fio? 

b) Caso a intensidade da corrente elétrica desse experimento se intensifique, o que você imagina que ocorrerá? 

c) Se a agulha for colocada a distâncias cada vez maiores em relação ao fio, o que poderá acontecer com a orientação 

da agulha? 

 

Atividade prática 

 
 

2) Aproxime a bússola do conjunto (prego e bobina) e observe o que ocorre. Depois, ligue as extremidades do fio a 

uma pilha. 

 
 

1) Utilizando os materiais descritos na tabela, realize as atividades abaixo conforme a orientação: 

a) O que ocorre se aproximarmos uma bússola do prego? 

b) Por que a agulha sofre desvio ao ser aproximada do experimento? 

c) Aproxime o prego dos objetos metálicos e não metálicos. O que ocorre? 

d) Agora, aproxime os objetos dos extremos do prego. O que se pode dizer sobre a intensidade do campo magnético? 

É a mesma em todos os pontos? Justifique. 

 

3) Retire o prego da bobina e aproxime novamente a bússola. 

a) Ocorreu alguma mudança com a deflexão da agulha? 

b) Por que o eletroímã fica mais forte quando o prego está dentro da bobina? 

 

Instrumento para verificação da aprendizagem: Registro do roteiro no Caderno e o envio de fotos por meio do e-mail 

e o desenvolvimento e explicação do experimento através de produção de um pequeno vídeo e entregue através do 

Whatsapp.  

 

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:   3ªA, B e C 

Professora Neide Semana: 10 a 14 de maio 

Tema da aula Os grandes grupos de seres vivos. Equivalente: 03 aulas 

 

Habilidade do Currículo Paulista: Identificar e comparar os grandes grupos de seres vivos a partir de características 

distintivas. 

Conteúdo: Classificação dos Seres Vivos 

     A variedade de seres vivos que habitam o nosso planeta é extremamente grande. Sabe-se que muitos outros, hoje 

extintos, habitaram a Terra em épocas remotas. Alguns estudiosos afirmam que, excluídos os microrganismos, existem 

cerca de um milhão de espécies diferentes: outros consideram que, somente de animais, o número de espécies chega 

a dois milhões; há ainda os que falam em um total de dez milhões de categorias vivas distintas! 

     Diante disso, gerou-se a necessidade de classificar os integrantes do mundo vivo, ou seja, agrupá-los de acordo com 

suas características. O que trata da classificação e da nomenclatura dos organismos é chamado de sistemática ou 

taxonomia. O objetivo da classificação dos seres vivos, foi inicialmente o de organizar as plantas e animais. 

Posteriormente a classificação passou a respeitar as relações evolutivas entre organismos, organização mais natural 

do que a baseada apenas em características externas. Assim a classificação dos seres vivos é composta por grandes 

grupos que são chamados de Reinos: Monera, Protista, Fungi, Plantae e Animalia. 

 

O sistema dos três Domínios 

   Com o avanço dos estudos em genética, percebeu-se que a classificação em cinco reinos não corresponde bem aos 

conhecimentos adquiridos, uma vez que os dados indicaram grandes diferenças entre diferentes grupos de 

organismos classificados no Reino Monera e maiores semelhanças entre os demais grupos. Dessa forma, no final de 

1970, Carl Woese propôs o agrupamento dos seres vivos em três domínios:  Archaea;Bacteria e Eukarya. 

 

Atividade a ser realizada: Aula do CMSP realizada no dia 03/05/2021. Caderno do aluno São Paulo Faz Escola, página 

83 e 84.  

     OBSERVAÇÃO: Para a elaboração do trabalho a proposta é que utilizem recursos diversos (painel, slides, vídeos 

etc). 

Cada grupo irá pesquisar um grupo de seres vivos, considerando o sistema de classificação de Robert Whittaker, 1969, 

conforme segue: Grupo 1 – Reino Monera / Grupo 2 – Reino Protista / Grupo 3 – Reino Fungi / Grupo 4 – Reino Plantae 

/ Grupo 5 – Reino Animalia De acordo com o Reino que seu grupo irá estudar, pesquise as seguintes informações: 

● Organização celular (quantidade e tipo de célula)  

● Forma(s) de obtenção de energia 

● Importância ecológica 

● Aspectos relacionados à atividade econômica 

● Exemplos de diferentes grupos de seres vivos que compõem o reino em estudos. 

● Exemplos de diferentes grupos de seres vivos que compõem o reino em estudo. 

 

 



Sistematizando os conceitos: 

1- Agora, de posse dos dados referentes aos cinco reinos, construa uma tabela em seu caderno, conforme modelo a 

seguir: 

  

Reinos Organização 
celular 

(quantidade e 
tipo de célula) 

Formas(s) de 
obtenção de energia 

Importância      
ecológica 

Aspectos relacionados 
a atividades 
econômica 

Exemplos de 
espécies 

Monera      

Protista      

Fungi      

Plantae      

Animalia      

 

Utilizando-se das mesmas informações, mas considerando a classificação nos Três Domínios, preencha a tabela: 

Domínios Archaea Bacteria Eucarya 

Representante(s)    

Principais características    

    

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

Entrega das atividades por meio de fotos. Observação: Nas atividades usar somente caneta. 

 

Data de entrega: 24/05/2021. 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: 3ª A, B e C 
Professor Mª Cristina  Semana: 10 a 14 de maio 

Tema da aula EQUILÍBRIO QUÍMICO Equivalente:  02 aulas 
Habilidade:  
• Reconhecer o chamado estado de equilíbrio químico das transformações; 
• Identificar os fatores que influenciam no equilíbrio das transformações; 
• Aplicar os conhecimentos referentes às influências da pressão e da temperatura na rapidez e na extensão de 
transformações químicas de equilíbrio para escolher condições reacionais mais adequadas. 

 

Conteúdo: Estado de equilíbrio químico – coexistência de reagentes e produtos em certas transformações químicas  

 

Atividades a serem realizadas: Atividades da página 66 do caderno do aluno São Paulo Faz Escola. 

2.F – Assistir ao vídeo 2: Equilíbrio químico - Le Chatelier e a temperatura – Experimento, disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=N88Vy2-Q_xs  O vídeo trata sobre a decomposição do nitrato de chumbo 

Pb(NO3)2. Registre em caderno próprio os principais pontos e preencham a Tabela 6 por meio das questões norteadora. 

 

 Responda no caderno: 

a. O que acontece ao aquecer os tubos de ensaio com Nitrato de Chumbo? 

b. Qual a necessidade de tampar os tubos de ensaio? 

c. Quais percepções são visíveis quando os tubos de ensaio são colocados na água fria e quente? 

 

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

 

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://www.youtube.com/watch?v=N88Vy2-Q_xs
mailto:arv.labquimica@gmail.com

