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6º ao 8º ano fundamental II 

6º ANO

Disciplinas Atividades
Matemática

CAPÍTULO 3 – POTENCIAÇÃO E RADICIAÇÃO 

I) Para começarmos, assistam à aula no SAS TV referente ao capítulo 3.

II) Indicação de leitura: Texto da página 46.

III) Sugestão de vídeo aula relacionada ao capítulo 3:

https://www.youtube.com/watch?v=gYD6iCMgcH0

https://www.youtube.com/watch?v=8B0BO9khA3A

IV) Ao final, façam os exercícios das páginas 47, 50 e 52.

História

CAP. 03 - Os primeiros habitantes da América

1-Queridos alunos, bom dia. Para começarmos, assistam a uma breve 
explicação do capítulo 03 gravado pela professora Ioná que se encontra no SAS 
Conecta.

2- Indicação de leitura: Texto do cap.03. Não esqueçam de sempre sublinhar as 
coisas importantes.

3- Após a leitura realizem os exercícios das páginas: 41(número 1), 44 (número 
1), 45 (números 2 e 3).

4- Sugestão de vídeo: As aulas no SAS ao vivo que estão sendo produzidas 
pelos profissionais do SAS relacionados a sua série e também as aulas no SAS 
TV do Capítulo 3.

5- Não esqueçam de enviar as tarefas pelo e-mail: ionaescola@gmail.com

7º ANO

Disciplinas Atividades
Matemática

Capítulo 3 – Operações com números inteiros

I) Assista a vídeo aula da professora Ana, com bastante atenção que se encontra
no SAS Conecta.



II) Faça os exercícios do livro, páginas: 48 – Agora é com você; 49 (1 e 2); 50 
(1); 53 (2); 54 (3) e 55 – Agora é com você (1 e 2) que se encontra no SAS 
Conecta.

MATEMÁTICA BÁSICA

CAPÍTULO 3 – TÉCNICAS DE CONTAGEM

I) Faça a leitura do texto: O labirinto.

II) Assista a vídeo aula da professora Ana, em anexo no SAS Conecta.

III) Faça os exercícios das páginas 26 e 27, do número 1 ao número 5, deixando
o cálculo no livro.

História

CAP. 03 - As monarquias nacionais

1-Queridos alunos, bom dia. Para começarmos, assistam a uma breve 
explicação do capítulo 03 gravado pela professora Ioná que se encontra no SAS 
Conecta.

2- Indicação de leitura: Texto do cap.03. Não esqueçam de sempre sublinhar as 
coisas importantes.

3- Após a leitura realizem os exercícios das páginas: 43(números 1 e 3), 49 
(números 1 e 2).

4-Sugestão de vídeo: As aulas no SAS ao vivo que estão sendo produzidas 
pelos profissionais do SAS relacionados a sua série e também as aulas no SAS 
TV do Capítulo 3.

5- Não esqueçam de enviar as tarefas pelo e-mail: ionaescola@gmail.com

8º ANO

Disciplinas Atividades
Matemática

CAPÍTULO 2 – GRANDEZAS PROPORCIONAIS E PORCENTAGEM

I) Para começarmos, assistam à aula no SAS TV referente ao capítulo 2.

II) Realize os exercícios do livro cap.3 das páginas 38 (números 1 e 2), 42 
(números 1 e 2) e 43 (número 1)

IIl) Para auxiliar na realização dos exercícios, assistam a vídeo aula gravada 
pela professora que se encontra em anexo no SAS Conecta.

MATEMÁTICA BÁSICA



1- Realizar os exercícios de revisão que se encontram em anexo no SAS 
Conecta.

História
CAP. 03 - Iluminismo

1-Queridos alunos, bom dia. Para começarmos, assistam a uma breve 
explicação do capítulo 03 gravado pela professora Ioná que se encontra no SAS 
Conecta.

2- Indicação de leitura: Texto do cap.03. Não esqueçam de sempre sublinhar as 
coisas importantes.

3- Após a leitura realizem os exercícios das páginas: 46 ( números 1 e 2), 47 
(número 1 letras a e c).

4- Sugestão de vídeo: As aulas no SAS ao vivo que estão sendo produzidas 
pelos profissionais do SAS relacionados a sua série e também as aulas no SAS 
TV do Capítulo 3.

5- Não esqueçam de enviar as tarefas pelo e-mail: ionaescola@gmail.com


