
CESM 
1° Ano do Ensino Médio

Querido Aluno,                                                                                                                                                                                                                 

Os exercícios deverão ser feitos na Semana do Carnaval e entregues aos professores, impreterivelmente, na 

Segunda-feira, 02/03/2020.                                                                                                                                                                                                                           

Os exercícios feitos corretamente valerão pontos somativos às notas bimestrais.                                                                                           

Tarefa 1 - Biologia

Essa prática tenta aproximar as áreas de conhecimento da Biologia em citologia e genética à realidade escolar, 

instigando a curiosidade do aluno e permitindo-o experimentar. 

Materiais:
Ÿ 1 porção de aproximadamente 50g de fruta (mamão ou morango, por exemplo); 
Ÿ 1 sacola plástica transparente (de preferência zipado). 
Ÿ 1 medidor de líquidos (proveta ou um recipiente com graduação); 
Ÿ Álcool etílico (gelado); 
Ÿ 25ml de detergente neutro ; 
Ÿ 1 chumaço Algodão; 
Ÿ 1 funil; 
Ÿ 1 colher de sopa de Sal; 
Ÿ 2 recipientes transparentes 
(copo ou vidrarias); 
Ÿ 1 palito de madeira; 
Ÿ 225ml de água.

Tarefa 2 - Literatura

Faça a leitura do livro ‘’A Revolução dos Bichos’’, de George Orwell (livro de bolso).

Escreva os principais pontos do livro. Faça uma pequena resenha da obra. Faça anotações pessoais sobre a leitura.

Os alunos deverão apresentar, através de conversa com a pedagoga e diretora o relato dessa importante obra. 

As apresentações iniciarão dia 02/03/2020 e seguirão por sorteio, um por um, na sala de Multimídia. 

Estudem. Se preparem para as apresentações.

Tarefa 3 - Geografia

Assista  os vídeos “Árvore da vida” - Programa e o Documentário - Duração: 56 minutos. 

Disponível em: http://saladeprofessortvescola.blogspot.com.br/search/label/Evolu%C3%A7%C3%A3o. 

O objetivo: proporcionar aos alunos o conhecimento dos métodos de Darwin, sobretudo a observação.

Façam uma pesquisa com elementos próximos , da escola e do entorno de suas casas. Cada um optará por uma temática de 

pesquisa na comunidade.

Para esta pesquisa, seguirão as etapas : observação, indagações, problematizações, distinção entre o conhecimento popular 

e o conhecimento científico.

Sugestões de temáticas:

1 - Qual a flora e fauna típicas do entorno da escola?

2 - Quais os hábitos de consumo dos moradores da região?

3 - Como a tecnologia influência no modo de vida dos moradores?

4 - O que influência as pessoas a comprar ou não um produto?

Os alunos manterão um caderno de registro de campo e anexarão outros registros feitos ao longo da pesquisa: vídeo, 

gravações, filmagens, fotos, etc.;

Terminada a coleta de dados, os alunos irão escolher uma forma de apresentá-los :

- em gráficos; em números numa tabela; em fotos como num mural.

Tarefa 4 

Montar um telejornal em casa,  observando os detalhes de um cenário de jornal, incluindo vestimentas. As matérias apresentadas 

deverão ser: Violência contra Mulher e Corona Vírus. Para a filmagem, usem o celular na posição horizontal. Estudem spbre os 

temas e solicitem a ajuda dos familiares na produção desse material. O vídeo deverá ser entregue em pen drive ao professor de 

Língua Portuguesa. 

OBS: As tarefas serão recolhidas pelos respectivos professores e depois de avaliadas, serão 
pontuadas. A pontuação é para o 1° Bimestre. 

PROCEDIMENTOS:

1. Misture em um recipiente, a água, o sal e o detergente. Essa será a solução de 

extração; 
2. Coloque a fruta picada em pedaços no fundo do saco plástico e amasse-a durante dois 
minutos com as mãos; 
3. Adicione 30ml da solução de extração ao conteúdo do saco plástico. Misture tudo, 
apertando e amassando cuidadosamente com as mãos por um minuto; 
4. Coloque o filtro de papel no funil e apoie-o no copo; 
5. Derrame o conteúdo do saco plástico no filtro e deixe escoar para dentro do recipiente 
transparente; 
6. Adicione ao filtrado um volume de álcool gelado igual ao volume do filtrado. Faça isso 
inclinando o recipiente com o filtrado e escorra o álcool aos poucos pela parede interna 
do recipiente, sem agitar, de modo que ele fique superposto, por algum tempo, ao liquido 
do recipiente; 

7. Identifique onde está o material genético neste filtrado.

Importante: Grave os procedimentos e edite na forma de um tutorial. O tutorial poderá 

conter áudio e/ou legenda, música e deverá ter no máximo 2 min. Transfira o tutorial para 

um pen drive.
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