
PLANEJAMENTO DIARIO DE ESTUDO / 08-04-2020

6º ao 8º ano fundamental II 

6º ANO

Disciplinas Atividades
Inglês

Unit 3- Friends

Objeto de estudo: Verb to be

1) Copiar ou imprimir (colar) a explicação gramatical referente ao capítulo 3 no
seu caderno que está em anexo.

2) Assistir o video anexado e acompanhar com o seu material (caderno e livro).

3) Fazer os exercícios das páginas 30 e 31.
Redação

Capítulo 3– Características dos gêneros charge e debate regrado.

· Portal SAS - SAS TV - assistir a aula (Capítulo 3), se houver necessidade

· Assistir aos slides sobre o capítulo 3 (SAS conecta)

· Livro: págs.: 70 a 73

· Realizar a atividades do livro, págs.: 70 e 71

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

· TAREFA DE CASA – Livro : Práticas de Produção Textual – Cap.: 3 – pág. 
10 (proposta 2) – Escolher um dos temas e produzir um texto com bons 
argumentos para defender seu ponto de vista. Seu texto deve ter 10 a 15 linhas.

Não se esqueçam que vocês poderão sanar todas as dúvidas com os professores.

Bom Estudo!!!

Professora Claudia (email: claudia.perrout17gmail.com)

 Professora Cristiane (email: profcrisalonso@gmail.com

7º ANO

Disciplinas Atividades
Inglês

Unit 3- Rules

Objeto de estudo: Verb can - Permission



1) Copiar ou imprimir (colar) a explicação gramatical referente ao capítulo 3 no
seu caderno que está em anexo.

2) Assistir o video anexado e acompanhar com o seu material (caderno e livro).

3) Fazer os exercícios das páginas 30 e 31.
Redação 

CAPÍTULO 3 – CRÔNICA

Caros alunos,

Essa semana, 06/04 a 09/04, daremos continuidade aos nossos estudos, agora no
capítulo 03 – Crônica.

Portanto, nosso roteiro será organizado da seguinte forma:

1-Assistir à aula anexa ao SAS CONECTA;

2- Ler o conteúdo das páginas 49 a 51(parte teórica e texto para interpretação);

3-Realizar as atividades do livro páginas 52 e 53, exercícios número 01 a 09.

IMPORTANTE:

 Ao realizar as atividades solicitadas, fotografá-las e enviá-las para o e-mail do 
professor.

 Professora Claudia (email: claudia.perrout17@gmail.com )

 Professora Cristiane (email: profcrisalonso@gmail.com )

 Em caso de dúvida sobre os conteúdos, você pode rever a aula anexa do SAS 
CONECTA ou, se preferir, a do SAS TV, ou solicitar nossa ajuda.

8º ANO

Disciplinas Atividades
Inglês Unit 3- Conflicts

Objeto de estudo: Future Simple - review

1) Copiar ou imprimir (colar) a explicação gramatical referente ao capítulo 3 no 
seu caderno que está em anexo.

2) Assistir o vídeo anexado e acompanhar com o seu material (caderno e livro).

3) Fazer os exercícios das páginas 30 e 31.
Redação

Capítulo 3– Características do gênero Haicai e suas características

· Portal SAS - SAS TV - assistir à aula (Capítulo 3), se houver necessidade

mailto:claudia.perrout17@gmail.com


· Assistir aos slides em anexo sobre o capítulo 3 (SAS conecta)

· Livro: págs.: 60 a 63

· Realizar a atividades do livro, págs.: 60 a 63

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

· TAREFA DE CASA – Livro: Práticas de Produção Textual – Cap.: 3 – pág. 9 
(proposta 2)

 Não se esqueçam que vocês poderão sanar todas as dúvidas com os 
professores.

Bom Estudo!!!

Professora Cristiane (email: profcrisalonso@gmail.com )


