
                                               ATIVIDADES DIÁRIAS AULA E CASA
6º ano do Ensino Fundamental – Anos Finais

4ª feira – 22 de abril de 2020

TURMA:  2601 
DISCIPLINA

PROFESSOR
CONTEÚDO 

CIENCIAS
MAURA Parte I – Gabarito do livro texto página 50.

Parte II – Faça a leitura do capítulo 3 página 51 e 52 para responder as 
questões da página 55.

Parte III – Faça a leitura a partir da página 55 (tema: Lentes para corrigir 
problemas de visão) até a página 57 para responder as questões da página 
60 e 61.

Parte IV – Exercícios do livro atividades suplementares capítulo 3 página 
65, 66, 67 e 68.

PROD.TEXTUAL
CLAUDIA Leitura e interpretação do texto proposto no SAS CONECTA
INGLÊS
SAMANTHA Unit 4- Friends

Objeto de estudo: Parts of house / WH-questions

1) Assistir o vídeo disponível em (https://www.youtube.com/watch?
v=EswLBsU6cik)

2) Em seu caderno de Inglês, anote os vocabulários trabalhados no vídeo 
referentes aos cômodos da casa e os objetos neles encontrados. Traduza os 
vocabulários para Português. 

3) Com base nas informações do vídeo no item 1 (vídeo do You Tube) e 
com o auxílio do seu dicionário, resolva o exercício número 01 da página 
37 no seu livro.

4) Assistir a vídeo aula (SAS TV) referente ao capítulo 04. Com o seu 
material (livro) acompanhe a resolução dos exercícios. (ATENÇÃO: 
Seguir a ordem das páginas abaixo para acompanhar o vídeo.)

Video/Unit 4- Página 34- Exercício 02.

Página 38- Exercícios 01 e 02.

Página 33- Exercício 01.



Página 35- Exercício 03.

TURMA: 2602
DISCIPLINA

PROFESSOR
CONTEÚDO 

INGLÊS
SAMANTA Unit 4- Friends

Objeto de estudo: Parts of house / WH-questions

1) Assistir o vídeo disponível em (https://www.youtube.com/watch?
v=EswLBsU6cik)

2) Em seu caderno de Inglês, anote os vocabulários trabalhados no vídeo 
referentes aos cômodos da casa e os objetos neles encontrados. Traduza os 
vocabulários para Português. 

3) Com base nas informações do vídeo no item 1 (vídeo do You Tube) e 
com o auxílio do seu dicionário, resolva o exercício número 01 da página 
37 no seu livro.

4) Assistir a vídeo aula (SAS TV) referente ao capítulo 04. Com o seu 
material (livro) acompanhe a resolução dos exercícios. (ATENÇÃO: 
Seguir a ordem das páginas abaixo para acompanhar o vídeo.)

Video/Unit 4- Página 34- Exercício 02.

Página 38- Exercícios 01 e 02.

Página 33- Exercício 01.

Página 35- Exercício 03.
PROD.TEXTUAL
CRISTIANE AUTOCORREÇÃO - Capítulo 3 – Charge

· Livro: Atividades Suplementares - Cap.: 3 – págs.: 19 e 20 (questões 1 a 
5) – CORREÇÃO

· Atividade anexada sobre charge (SAS conecta) – CORREÇÃO

· Se surgir dúvidas, entrar em contato com o seu professor pelo e-mail ou 
SAS conecta

· Pelo nosso grupo da turma WhatsApp (O aluno que ainda não foi 
adicionado, por favor informar o número do celular pelo SAS conecta)

CIENCIAS
MAURA Parte I – Gabarito do livro texto página 50.



Parte II – Faça a leitura do capítulo 3 página 51 e 52 para responder as 
questões da página 55.

Parte III – Faça a leitura a partir da página 55 (tema: lentes para corrigir 
problemas de visão) até a página 57 para responder as questões da página 
60 e 61.

TURMA: 2603
DISCIPLINA

PROFESSOR
CONTEÚDO 

HISTÓRIA
IONÁ CAPÍTULO 3 - OS PRIMEIROS HABITANTES DA AMÉRICA

1- Revisem a leitura do capítulo 3 para elaborar as questões.

2- Fazer os exercícios nas At. Suplementares páginas: 82 (número 1 
questão a), 83 (número 3), 84 (número 6 e 7) e 85 (número 12).

3- Após o término das tarefas, não esqueçam de enviar pelo e-mail: 
ionaescola@gmail.com ou pelo grupo nas aulas de História.

4- Não esqueçam que estaremos disponíveis pelo SAS Conecta, e-mail e 
por WhatsApp

MATEMÁTICA
JOAMARA CAPÍTULO 3 – POTENCIAÇÃO E RADICIAÇÃO 

I) Vamos fazer a auto correção dos exercícios da aula do dia 16/04. (o 
gabarito estará disponível no SAS CONECTA)

PROD.TEXTO
CLAUDIA Leitura e interpretação do texto proposto no SAS CONECTA

                                                                              TURMA:2604

DISCIPLINA
PROFESSOR CONTEÚDO 

ARTE
FÁBIO CAPÍTULO 4 – O CORPO SE COMUNICA

I) Para começarmos, assistam à aula no SAS TV referente ao capítulo 5.

II) Indicação de leitura: Texto das páginas: 51, 53.

Após a leitura, realizem os exercícios das páginas 54, 56, 58, 59.

OBS: POR FAVOR, MANDE A FOTO DAS SUAS ATIVIDADES 



PARA MEU E-MAIL:

prof.ed.arte@gmail.com
PORTUGUÊS
CRISTIANE AUTOCORREÇÃO - Capítulo 3 – REFLETIR PARA RESPEITAR

· Livro: Cap.: 3 – págs.: 56 a 59 (correção)

· Livro: Cap.: 3 – págs.: 59 a 67 (correção)

· Se surgir dúvidas, entrar em contato com o seu professor pelo e-mail ou 
SAS conecta

· Pelo nosso grupo da turma WhatsApp (O aluno que ainda não foi 
adicionado, por favor informar o número do celular pelo SAS conecta

CIÊNCIAS
FELIPE CAPÍTULO 3 – OS OLHOS E A VISÃO

I) Para começarmos, assistam a vídeo aula: 
https://www.youtube.com/watch?v=P4b5bS5pThQ

· Indicação de leitura: Texto das páginas 51, 52, 53 e 54.

Após a leitura, realizem os exercícios das páginas 55.

II) Assistam a vídeo aula: https://www.youtube.com/watch?
v=mry5gVQ9WR0

· Indicação de leitura: Texto das páginas 55, 56 e 57

Após a leitura, realizem os exercícios das páginas 60 e 61.



 ATIVIDADES DIÁRIAS AULA E CASA    
7º ano do Ensino Fundamental – Anos Finais

4ª feira - 22 de abril de 2020

TURMA:  2701 
DISCIPLINA

PROFESSOR CONTEÚDO 

GEOMETRIA
KEVELYN I) Fazer a auto correção dos exercícios da última aula. (o gabarito estará 

disponível no SAS CONECTA)

II) Assistir a vídeoaula da Profª Kevelyn, iniciando o Cap. 5 
Transformações geométricas no plano cartesiano (disponível no SAS 
CONECTA)

III) Fazer os exercícios no livro págs. 91, 93 e 94 (número 3)

Qualquer dúvida estarei disponível através do WhatsApp, SAS Conecta ou 
e-mail: profmat.kevelyn@gmail.com

MATEMÁTICA
ANA 
POLYCARPO I) Façam a autocorreção do exercício da aula anterior, que está em anexo no 

SAS Conecta.

II) Após a correção dos exercícios, assistam as vídeo aulas e resolvam os 
exercícios do livro, páginas 56, 57(Agora é com você) e 60.

III) Ao terminarem, enviem para o e-mail da professora.
CIENCIAS
MAURA Parte I – Gabarito do exercício do caderno (segunda parte).

Parte II – Gabarito do livro texto capítulo 3 página 39 e 40.

Parte III – Faça leitura do capítulo 3 página 40 e 41 para responder as 
questões do livro página 42 e 43.

Parte IV – Exercícios do livro atividades suplementares capítulo 3 página 
57, 58 e 59.

MAT.BÁSICA
JOAMARA CAPÍTULO 3 – TÉCNICAS DE CONTAGEM 

I) Vamos fazer a auto correção dos exercícios da aula do dia 15/04, que 
foram as páginas 28 (números 7, 9 e 10) e 29. (O gabarito estará disponível 
no SAS CONECTA)



II) Hoje vamos realizar, os exercícios em anexo no SAS Conecta para 
revisar o cap. 3 (Técnicas de contagem)

TURMA: 2702 
DISCIPLINA

PROFESSOR
CONTEÚDO 

MAT.BÁSICA
JOAMARA CAPÍTULO 3 – TÉCNICAS DE CONTAGEM 

I) Vamos fazer a auto correção dos exercícios da aula do dia 15/04, que 
foram as páginas 28 (números 7, 9 e 10) e 29. (O gabarito estará disponível 
no SAS CONECTA)

II) Hoje vamos realizar, os exercícios em anexo no SAS Conecta para 
revisar o cap. 3 (Técnicas de contagem)

CIENCIAS
MAURA Parte I – Gabarito do exercício do caderno (segunda parte).

Parte II – Gabarito do livro texto capítulo 3 página 39 e 40.

Parte III – Faça leitura do capítulo 3 página 40 e 41 para responder as 
questões do livro página 42 e 43.

PORTUGUÊS
CLAUDIA RECAPITULANDO OS CAPÍTULOS 01, 02 E 03

- Atividades anexas ao SAS CONECTA
MATEMÁTICA
KEVELYN I) Fazer a auto correção do exercício no livro de atividades suplementares 

pág. 40, o nº 6 (o gabarito estará disponível no SAS CONECTA).

I) Assistir a vídeoaula da Profª.: Kevelyn, sobre multiplicação e divisão com
números inteiros.

III) Fazer os exercícios do livro págs.: 59, 60 (agora é com você) e 61.

Qualquer dúvida estarei disponível através do WhatsApp, SAS Conecta ou 
e-mail: profmat.kevelyn@gmail.com



TURMA: 2703
DISCIPLINA

PROFESSOR
CONTEÚDO 

PROD.TEXTUAL
CRISTIANE Capítulo 3 – Crônica / EXERCÍCIOS

· Assistir à aula do SASTV (Cap.: 3), se houver necessidade

· Realizar a atividade (anexo) – SAS conecta

· Se surgir dúvidas, entrar em contato com o seu professor pelo e-mail ou 
SAS conecta

· Pelo nosso grupo da turma WhatsApp (O aluno que ainda não foi 
adicionado, por favor informar o número do celular pelo SAS Conecta)

GEOMETRIA
KEVELYN I) Fazer a auto correção dos exercícios da última aula. (o gabarito estará 

disponível no SAS CONECTA)

II) Assistir a vídeoaula da Profª Kevelyn, iniciando o Cap. 5 
Transformações geométricas no plano cartesiano (disponível no SAS 
CONECTA)

III) Fazer os exercícios no livro págs. 91, 93 e 94 (número 3)

Qualquer dúvida estarei disponível através do WhatsApp, SAS conecta ou 
e-mail: profmat.kevelyn@gmail.com

PORTUGUÊS
CLAUDIA RECAPITULANDO OS CAPÍTULOS 01, 02 E 03

- Atividades anexas ao SAS CONECTA
MATEMÁTICA
ANA 
POLYCARPO I) Façam a autocorreção do exercício da aula anterior, que está em anexo 

no SAS Conecta.

II) Após a correção dos exercícios, assistam as vídeo aulas e resolvam os 
exercícios do livro, páginas 56, 57(Agora é com você) e 60.

III) Ao terminarem, enviem para o e-mail da professora.
HISTÓRIA
IONÁ CAP. 03 - As Monarquias Nacionais

1-Revisem a leitura do capítulo 3 para elaborar as questões.

2- Exercícios nas At. Suplementares páginas: 73 (números 1, 2, 3), 74 
(número 6), página 75 (número 9).



3- Após realizarem as tarefas, não esqueçam de anexá-las e enviar por e-
mail: ionaescola@gmail.com

4- Estaremos também disponíveis pelo SAS Conecta e por WhatsApp

                                       ATIVIDADES DIÁRIAS AULA E CASA    
8º ano do Ensino Fundamental – Anos Finais

4ª feira - 22 de abril de 2020

 

TURMA:  2801 
DISCIPLINA

PROFESSOR
CONTEÚDO 

PROD.TEXTUAL
CRISTIANE Capítulo 4 – Literatura tem idade?

· Assistir à aula do SASTV (Cap.: 4), se houver necessidade

· Livro: Cap.: 4 – págs.: 81 a 85

· Se surgir dúvidas, entrar em contato com o seu professor pelo e-mail ou 
SAS conecta

· Pelo nosso grupo da turma WhatsApp (O aluno que ainda não foi 
adicionado, por favor informar o número do celular pelo SAS Conecta)

MAT.BÁSICA
KEVELYN I) Assistir a vídeoaula da Profª.: Kevelyn, resolvendo os exercícios do 

capítulo 3 do livro de Lógica página 23       ( números 1 e 2) e página 24 
( número 6 e 7) . (o gabarito estará disponível no SAS CONECTA)

II) Fazer a atividade que estará disponível no SAS CONECTA.

Obs.: Envie a atividade por email:profmat.kevelyn@gmail.com ou através 
do SAS CONECTA

GEOMETRIA
JOAMARA CAPÍTULO 3 – TRANSFORMAÇÕES GEOMÉTRICAS, 

PARALELISMO E PERPENDICULARIDADE.

I) Para começarmos, assistam a vídeo aula gravada pela professora que se 
encontra em anexo no SAS Conecta.



II) Os exercícios se encontram em anexo no SAS Conecta.
PORTUGUÊS
CRISTIANE Livro: Atividades Suplementares - Cap.: 4 – págs.: 23 a 27

· Se surgir dúvidas, entrar em contato com o seu professor pelo e-mail ou 
SAS conecta

· Pelo nosso grupo da turma WhatsApp (O aluno que ainda não foi 
adicionado, por favor informar o número do celular pelo SAS conecta)

TURMA: 2802 
DISCIPLINA

PROFESSOR
CONTEÚDO 

GEOMETRIA
ANA 
POLYCARPO I) Para começarmos, assistam a vídeo aula gravada pela professora que se 

encontra em anexo no SAS Conecta.

II) Os exercícios se encontram em anexo no SAS Conecta (contendo um 
breve resumo de fixação sobre o Capítulo 3).

INGLÊS
SAMANTA Unit 4- Idols

Objeto de estudo: Comparative of equality

1) Assistir os 4 primeiros minutos do vídeo do SAS TV capítulo 4 e fazer 
os exercícios das páginas: 32, 33, 34 e 35.

2) Who is your idol or heroe? Faça um pequeno texto sobre o seu 
ídolo/herói similar aos textos da página 32. (Name, age, nationality, 
occupation...)

HISTÓRIA
IONÁ CAP. 03 - Iluminismo

1- Revisem a leitura do cap.03 para elaborar as questões.

2- Exercícios nas At. Suplementares página: 95 (números 2), 97 (número 
5), 98 (número 7), 99 (número 9) e 100 (número 11).

2- Após realizarem as tarefas, não esqueçam de enviar para o e-mail: 
ionaescola@gmail.com

3- Estamos disponíveis pelo SAS Conecta e-mail e WhatsApp nos grupos




