
                            

 

                       E. E DR ALFREDO REIS VIEGAS 

2º bimestre 

                        ROTEIRO DE ATIVIDADES DAS DISCIPLINAS DIVERSIFICADAS 

Disciplina PROJETO DE VIDA Série:   1°ANOS 
Professor JUNIOR Semana: 10 a 14 de maio   

Tema da aula  Ensino Médio,    EM Projeto de vida: O que eu preciso saber. Equivalente: 2 aulas 

 

 

Competência Socioemocional: 

Empatia e autoconfiança 

 

Conteúdo: 

Quebra da casca do ovo 

Expor-se às coisas da vida, a busca do autoconhecimento, caminho do crescimento pessoal, 
“aprender a ser” frase que resume todas as ações descritas posteriormente. 

 

Atividade a ser realizada: 

De acordo com o Tema Casca do ovo no caderno Currículo em ação Pág 360, descreva em 
poucas palavras quais as cascas de ovos que já quebrou? Quais cascas de ovos que ainda 
quer quebrar? E qual atitude tomará para isso. A atividade deve ser realizada manuscrita 
a CANETA no caderno de Projeto de vida, em seguida tire uma foto LEGÍVEL e envie para o 
email pvprimeirosanos@gmail.com ou reescreva a atividade no email e envie. No assunto 
DEVERÁ constar seu nome, número, série e o tema da atividade. 

 

Data de (entrega) envio da atividade: 

Até segunda feira - 17 de maio. 

Instrumento para verificação da aprendizagem:  

Atividade enviada por email. 

 

 

 

 

mailto:edfisicaprimeirosanos@gmail.com


 

Disciplina Orientação de Estudos Adolfo R. -Séries: 1A e 1B  
Elizângela M. -Séries:  1C e 1D 

Professores Adolfo Rodriguez Fontan 
 Elizângela Maria dos Anjos 

Semana: 10 até 14 de maio de 2021 

Tema da 
aula 

Organização Equivalente: 3 aulas 

 
Habilidade: Desenvolver uma postura protagonista em relação à própria aprendizagem. 
Conteúdo: Organização e planejamento. 
 
Atividade a ser realizada: Queridos alunos, nesta atividade vocês observarão as duas imagens e depois 
farão uma comparação entre elas, para logo responderem as questões abaixo. E na nossa aula no Meet 
discutiremos sobre o assunto. 

 
1. A partir das duas imagens apresentadas o que dá para perceber em cada uma delas? 
2. Você se identificou com qual imagem? Por quê?  
3. Qual foi a consequência da falta de organização presente na primeira imagem?  
4. Como o personagem da segunda imagem mostrou sua organização?  
5. As imagens retratam a desorganização e a organização. Pensando nisso, reflita sobre a sua 

rotina diária e escreva em tópicos como está a sua organização pessoal. 
 

 
Instrumento para verificação da aprendizagem: Tirar uma foto das atividades (nome, série e data do 

roteiro) pronta e envie para o e-mail ou WhatsApp privado do professor: 

OBS: Alunos das 1ª séries A e B, enviarem o exercício para o e-mail do professor: Adolfo R. e-mail: 

arffontan@gmail.com 

E alunos das 1ªséries C e D, enviar para a professora: Elizângela M.  e-mail:  

mariaanjos4@hotmail.com 

Data de entrega:  Atividades até dia 17/05/2021. 

 

 

 

 

mailto:arffontan@gmail.com
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Disciplina TCI ( Tecnologia e Inovação) Série: 1ª A, B, C, D 
Professor Cidinha  Semana: 10/05  a 14/05 
Tema da 

aula 
AS DIFERENTES ENERGIAS E SUAS ORIGENS 
 

Equivalente: 01 aula 

 

Habilidades: - (EM13CNT101) Analisar e representar, com ou sem o uso de dispositivos 
e de aplicativos digitais específicos, as transformações e conservações em sistemas que 
envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento para realizar previsões 
sobre seus comportamentos em situações cotidianas e em processos produtivos que 
priorizem o desenvolvimento sustentável, o uso consciente dos recursos naturais e a 
preservação da vida em todas as suas formas. 
Atividades a serem realizadas:  
-Retomada das Atividades desenvolvidas no CMSP Caderno Currículo e Ação Volume1, 

Situação de Aprendizagem 4. 

Conteúdo: AS DIFERENTES ENERGIAS E SUAS ORIGENS 

Sites de pesquisas para elaboração dos Roteiros de atividades: 

https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/ensinomedio/materiais-de-apoio-2/. 

 

Atividades 1:  ( página 342 )  
1) Pense e reflita: 

 Quantos tipos de energia você conhece? E como um tipo de energia é convertido em outro? Para 
respondermos a essas perguntas, construiremos uma Máquina de Reação em Cadeia, baseada no 
princípio da conservação de energia. Esse princípio afirma que a energia não pode ser destruída nem 
criada, apenas transformada de uma forma para outra. Nossa maior parceira, nesse desafio, será a força 
da gravidade aliada ao movimento natural dos objetos. É claro que, usando a criatividade, outras fontes 
de energia podem ser inseridas, como a força elástica (molas e elásticos), energia térmica (velas) ou 
química (baterias e pilhas) para gerar outros tipos de movimento 
 
1.1 ) A partir do trecho acima, o que você entende por energia? Dê exemplos de energia. 

 
 
 

 
 
 

             

   Ler para conhecer... O que é Energia ( Página 343 )                                   

https://efape.educacao.sp.gov.br/curriculopaulista/ensinomedio/materiais-de-apoio-2/


                                 Apesar de ser usada em vários contextos diferentes, o uso científico 
da palavra energia tem um significado bem definido e preciso: potencial inato para 
executar trabalho ou realizar uma ação. Qualquer coisa que esteja trabalhando, 
movendo outro objeto ou aquecendo-o, por exemplo, está gastando (transferindo) 
energia. Energia é um dos conceitos essenciais da Física e pode ser encontrado em 
todas as suas áreas (mecânica, termologia (com termodinâmica e calorimetria), 

eletromagnetismo etc.), assim como em outras disciplinas, particularmente na Química.  
Formas de Energia A energia potencial é a energia armazenada. Por exemplo, as águas de um rio têm 
energia potencial; uma pedra no alto de uma montanha também. Quando a pedra rola, ou quando as 
águas do rio caem em cascata, sua energia potencial se transforma em energia cinética capaz de exercer 
força e movimentar outros corpos. Esta é a energia mecânica, uma forma comum de manifestação da 
energia. A queima de um recurso natural - como a lenha, carvão ou petróleo - gera energia térmica, 
também chamada de calor. Há ainda a energia radiante ou energia de radiações eletromagnéticas, como 
a luz e o calor do sol, as ondas de rádio e televisão, os raios X e as micro-ondas. Energia química é a 
energia liberada ou formada em uma reação química, como acontece nas pilhas e baterias. Uma das 
características mais importantes da energia é a sua capacidade de transformação de uma forma para 
outra. E estas transformações podem ser controladas. Por exemplo: quando ligamos o motor de um 
carro, a energia química da bateria se transforma em energia elétrica, que produzirá trabalho, fazendo 
girar o motor. Em seguida, a energia potencial da gasolina se transformará em energia cinética e moverá 
os pistões que fazem as rodas girarem. Já a energia nuclear, também chamada energia atômica, é obtida 
por interações no núcleo de um átomo. Seja pela fissão ou divisão de núcleos pesados (urânio, tório e 
plutônio), seja pela fusão ou junção de núcleos leves, como o do hidrogênio.  
Disponível em: https://www.eletronuclear.gov.br/Sociedade-e-Meio-Ambiente/Espaco-do-
Conhecimento/ Paginas/O-que-e-Energia.aspx. (Adaptado) Acesso em: 14 ago. 2020. 
 
ATIVIDADE 2 – PESQUISA: TIPOS E FONTES DE ENERGIA USADOS EM NOSSO DIA A DIA.  ( Página 
344 ) 
2.2  Observe as imagens a seguir e responda as seguintes questões: 

a) Como é utilizada a energia nestas imagens? 
b) Descreva as principais características observadas nas imagens.  
c)  Qual é o nome dessa fonte de energia? 

 
Instrumento para verificação da aprendizagem:  

- Acompanhamento das aulas do CMSP; 

- Realização da atividade solicitada. 

Data de entrega: Esta atividade deverá ser entregue no dia 17 de maio no e-mail: 

Maria.laurentino@servidor.educacao.sp.gov.br 

Obs.: Identificar no email a semana do roteiro (data) e colocar nome completo. 
Bom Trabalho! 
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