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

5ª feira – 16 de abril de 2020

TURMA:  2601 

DISCIPLINA
PROFESSOR CONTEÚDO 

PORTUGUÊS
ANTÔNIO

1-Continuação do estudo de pronomes demonstrativos referente ao 
Capítulo - 4 (página 81);

2- Fazer os exercícios do livro: Atividades suplementares capítulo 3;

3-Assista a vídeoaula do professor: Antônio Carlos.
ED.FÍSICA
PROCÓPIO

Assuntos:

Esportes Técnico-Combinatórios

Apresentação das capacidades físicas: Força muscular, coordenação 
motora, agilidade, equilíbrio e velocidade.

1- Assistir a aula do professor no SAS Conecta e realizar a atividade em 
anexo.

CIÊNCIAS
MAURA

Os olhos e a visão

1 - Assistam a vídeoaula: https://youtu.be/V1A5UTlrZlM

2- Indicação de leitura: Texto das páginas 48, 49 e 50 do capítulo 3.

3-Após a leitura, realizem os exercícios da página 50 (Capítulo 3)

TURMA: 2602 

DISCIPLINA
PROFESSOR CONTEÚDO 

GEOGRAFIA
LUCIANA

I) Assistir a videoaula (prof. Luciana) do capítulo 3, disponível no SAS 
Conecta.

II)Fazer os exercícios do livro págs.44,45,46 e 47.(Cap.3)

III) Gabarito da atividade no caderno, da aula do dia 06.04 para 
autocorreção – Disponível no SAS Conecta OBS. 

Envie as atividades do livro por e-mail                                           
( lucianamartins.prof@yahoo.com) ou através do SAS Conecta.

PORTUGUÊS
ANTÔNIO

1-Continuação do estudo de pronomes demonstrativos referente ao 
capítulo - 4 (página 81);

2- Fazer os exercícios do livro: Atividades suplementares capítulo 3;



3- Assista o vídeo aula do professor: Antônio Carlos.

MATEMÁTICA
JOAMARA

CAPÍTULO 3 – POTENCIAÇÃO E RADICIAÇÃO

I) Vamos fazer a auto correção dos exercícios da aula da página 57. (o 
gabarito estará disponível no SAS CONECTA)

Il) Como atividades de casa, vocês farão os exercícios que serão 
enviados no SAS CONECTA, que contém um breve resumo de fixação 
e exercícios sobre o Capítulo 3.

TURMA: 2603

DISCIPLINA
PROFESSOR CONTEÚDO 

MATEMÁTICA
JOAMARA

CAPÍTULO 3 – POTENCIAÇÃO E RADICIAÇÃO

I) Vamos fazer a auto correção dos exercícios da aula da página 57. (o
gabarito estará disponível no SAS CONECTA)

Il) Como atividades de casa, vocês farão os exercícios que serão 
enviados no SAS CONECTA, que contém um breve resumo de 
fixação e exercícios sobre o Capítulo 3.

CIÊNCIAS
MAURA

Os olhos e a visão

1 - Assistam a vídeoaula: https://youtu.be/V1A5UTlrZlM

2- Indicação de leitura: Texto das páginas 48, 49 e 50 do capítulo 3.

3-Após a leitura, realizem os exercícios da página 50 (Capítulo 3)
ED.FÍSICA
PROCÓPIO

Assuntos:

Esportes Técnico-Combinatórios.Apresentação das 
capacidades físicas: Força muscular, coordenação motora, 
agilidade, equilíbrio e velocidade.

1- Assistir a aula do professor em anexo e realizar a 
atividade em anexo.

TURMA: 2604

DISCIPLINA
PROFESSOR CONTEÚDO 

MATEMÁTICA
MARCELO

CAPÍTULO 3 – POTENCIAÇÃO E RADICIAÇÃO 

I) Hoje vamos realizar juntos, os exercícios das páginas 57 a 60.

II) Como atividades de casa, vocês farão as tarefas online (EUREKA), 
referentes ao capítulo 3 e também os exercícios que serão enviados no
SAS CONECTA (para casa também), que contém um breve resumo da 



introdução e exercícios sobre o Capítulo 4 – Divisibilidade, que é de 
extrema importância para que prossigamos com os nossos estudos da 
próxima semana.

INGLÊS
GILMAR

Objeto de estudo: WH-questions. / Home and House – 
Vocabulary.

Unit 04.

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



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

5ª feira – 16 de abril de 2020

 

TURMA:  2701 

DISCIPLINA
PROFESSOR

CONTEÚDO 

CIÊNCIAS
MAURA

Energia do Sol e vida na Terra

Parte I – Gabarito das questões do caderno.

Parte II – Passe para o caderno ou imprima a segunda parte do 
exercício referente ao capítulo 3.

Parte III – Livro texto página 39 e 40.
GEOGRAFIA
LUCIANA

I) Assistir a Videoaula (prof. Luciana) do capítulo 3, disponível no Sas 
Conecta. II)Fazer atividade da pág. 62.

OBS. Hoje não será necessário o envio da atividade por e-mail.
MATEMÁTICA
ANA POLYCARPO

I) Assistam a videoaula da professora Ana com bastante atenção, 
fazendo a auto correção dos exercícios do livro Atividades 
Suplementares, pág. 38 e 39.

II) Após a correção façam os exercícios de fixação anexados no SAS 
conecta.

III) Quando terminarem, enviem para o e-mail da professora da turma.
INGLÊS
SAMANTA

Objeto de estudo: Verb can – Permission

1) Assistir a vídeo aula (SAS TV) referente ao capítulo 03, com o seu 
material (livro e caderno)

2) Fazer os exercícios das páginas 24 e 25.

TURMA: 2702 

DISCIPLINA
PROFESSOR CONTEÚDO 

INGLÊS
SAMANTA

Objeto de estudo: Verb can – Permission

1) Assistir a vídeo aula (SAS TV) referente ao capítulo 03, com o seu 
material (livro e caderno)

2) Fazer os exercícios das páginas 24, 25, 26 e 27.



HISTÓRIA
IONÁ

CAP. 03 - As monarquias nacionais

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

2- Exercícios no livro páginas: 51 (número 1), 52 (números 2 e 3), 56 
(números 1, 3, 4), 57(número 6) e 58 (número 8).

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
GEOGRAFIA
LUCIANA

I)Realizar as atividades do livro páginas 63,64 e 65.

OBS. Envie as atividades do livro por e-mail                                    
( lucianamartins.prof@yahoo.com) ou através do Sas Conecta.

TURMA: 2703

DISCIPLINA
PROFESSOR CONTEÚDO 

PROD.TEXTUAL
CRISTIANE

Capítulo 3 – Crônica / CORREÇÃO

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

· Realizar a atividade (anexo) – SAS conecta – CORREÇÃO

· Livro: Atividades Suplementares- (Cap.: 3 – págs.: 16 a 18 – questões 1
a 4) – CORREÇÃO

· Se surgir dúvidas, entrar em contato com o seu professor pelo email 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)

MATEMÁTICA
ANA POLYCARPO

I) Assistam a videoaula da professora Ana com bastante atenção, 
fazendo a auto correção dos exercícios do livro Atividades 
Suplementares, pág. 38 e 39.

II) Após a correção façam os exercícios de fixação anexados no SAS 
conecta.

III) Quando terminarem, enviem para o e-mail da professora da turma.
CIÊNCIAS
RENATA

Energia do Sol e vida na Terra

Parte I – Gabarito das questões do caderno.

Parte II – Passe para o caderno ou imprima a segunda parte do exercício
referente ao capítulo 3.

Parte III – Livro texto página 39 e 40.
ED.FÍSICA
PROCÓPIO

Assunto:



-Esportes Técnico-Combinatórios menos populares – Nado Sincronizado

-Apresentação dos Esportes de Precisão – Bocha

1- Assistir a aula do professor no SAS Conecta.
MAT.BÁSICA
JOAMARA

CAPÍTULO 3 – TÉCNICAS DE CONTAGEM 

I) Vamos fazer a auto correção dos exercícios da aula do dia 
07/04, que foram as páginas 26 e 27, do número 1 ao número 5 
(o gabarito estará disponível no SAS CONECTA)

lI) Hoje vamos realizar, os exercícios das páginas 28 (números 
7, 9 e 10) e 29.

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

5ª feira – 15 de abril de 2020

TURMA:  2801 

DISCIPLINA
PROFESSOR

CONTEÚDO 

ED.FÍSICA
PROCÓPIO

Assunto:

-Diferentes atores nos Esportes de Combate: Lutadores e Juízes

-Semelhanças e Diferenças dos conceitos de Exercício Físico e 
Atividade Física.

1- Assistir a aula do professor em anexo no SAS Conecta.
CIÊNCIAS
RENATA

I) Façam um resumo no caderno referente ao capítulo 3.

II) Indicação de leitura: Capítulo 3

III) Tarefa: Atividades suplementares referente ao capítulo 3.
HISTÓRIA
IONÁ

CAP. 03 – Iluminismo

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

2- Exercícios no livro páginas: 50 (número 1 - b e c), 51 (números 1 e 
2), 57 (números 1, 2 e 3), 58 (número 1, 2), 60 (números 6, 7 e 8).



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

4- Estaremos também disponíveis pelo SAS Conecta e por Whatsapp

TURMA: 2802 

DISCIPLINA
PROFESSOR CONTEÚDO 

CIÊNCIAS
RENATA

I) Façam um resumo no caderno referente ao capítulo 3.

II) Indicação de leitura: Capítulo 3

III) Tarefa: Atividades suplementares referente ao capítulo 3.
ED.FÍSICA
PROCÓPIO

Assunto:

-Diferentes atores nos Esportes de Combate: Lutadores e Juízes

-Semelhanças e Diferenças dos conceitos de Exercício Físico e 
Atividade Física.

1- Assistir a aula do professor em anexo no SAS Conecta.
GEOGRAFIA
LUCIANA

I)Fazer atividade das págs.56 a 59.

OBS. Envie as atividades do livro por e-mail                                       
( lucianamartins.prof@yahoo.com) ou através do Sas Conecta.

INGLÊS
SAMANTA

Objeto de estudo: Future Simple – review

1) Assistir o filme Wonder (Extraordinário) e responder o exercício em 
anexo.

PROD.TEXTUAL
CRISTIANE

Capítulo 4 – Literatura tem idade? / Correção

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

· Livro: Cap.: 4 – págs.: 66 e 67 (leitura); 69 a 73 (Atividades) – 
correção

· Se surgir dúvidas, entrar em contato com o seu professor pelo email 
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)




