
PLANEJAMENTO DIARIO DE ESTUDO / 02-04-2020

6º ao 8º ano fundamental II 

6º ANO

Disciplinas Atividades
Ciências

CAPÍTULO 1 – PERCENDO O MUNDO

I) Para começarmos, assistam à aula no SAS TV referente ao capítulo 1.

II) Indicação de leitura: Capítulo 1.

III) Ao final dessas atividades, façam a tarefa online (EUREKA) referente ao 
capítulo 1.

CAPÍTULO 2 – IMAGENS ESPELHOS E LENTES

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

II) Indicação de leitura: Capítulo 2.

III) Ao final dessas atividades, façam a tarefa online (EUREKA) referente ao 
capítulo 2.

Português

CAPÍTULO 1 – SUBSTANTIVO E ARTIGO

1- Assistir à aula no SAS TV, referente ao capítulo 01;

2- Realizar as atividades Suplementares sobre o capítulo 01;

3- Fazer as tarefas on-line capítulo 01;

4- Atividades Complementares em anexo no SAS Conecta.

CAPÍTULO 2 – ADJETIVOS E DETERMINANTES DO NOME

1-Assistir à aula no SAS TV, referente ao capítulo 02;

2-Realizar as Atividades Suplementares sobre o capítulo 02;

3-Fazer as tarefas on-line capítulo 02;

4-Atividades Complementares em anexo no SAS Conecta.

Obs.: Lembre-se sempre de consultar o livro texto. Ele será de grande auxílio na 
hora de realizar as atividades.

Bons Estudos!!!!!



7º ANO

Disciplinas Atividades
Ciências

CAPÍTULO 1 – AS MÁQUINAS NO DIA A DIA

I) Para começarmos, assistam a aula no SAS TV referente ao capítulo 1.

II) Indicação de leitura: Capítulo 1

Após a leitura, realizem os exercícios de atividades suplementares referente ao 
capítulo 1

III) Ao final dessas atividades, façam a tarefa on line (EUREKA) referente ao 
capítulo 1.

CAPÍTULO 2 – O QUE É CALOR?

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

II) Indicação de leitura inicial: Capítulo 2

Após a leitura, realizem os exercícios de atividades suplementares referente ao 
capítulo 2.

III) Revisem (tanto pelo livro quanto pelo caderno) as formas de transmissão de 
calor.

Segue também um link como sugestão de vídeo aula: https://www.youtube.com/
watch?v=CgQyQd8_AQM

IV) Realizem a tarefa online (EUREKA) referente ao capítulo 2.

Português

Capítulo 1 - Estrutura da oração / sujeito e predicado; tipos de sujeito

· Assistir as aulas online do SAS ao vivo

· Livro: pág.: 13 (recapitulando)

· Realizar a atividade (anexo)

· Portal SAS - Tarefa online (Cap.:1)

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

Capítulo 2 - Conceitos de predicado verbal e de predicado nominal

· Assistir as aulas online do SAS ao vivo



· Livro: págs.: 30 e 31(recapitulando)

· Realizar a atividade (anexo)

· Portal SAS – Tarefa online (Cap.: 2)

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

8º ANO

Disciplinas Atividades
Ciências

CAPÍTULO 1- FONTES E TIPOS DE ENERGIA

I) Para começarmos, assistam à aula no SAS TV referente ao capítulo 1.

II) Indicação de leitura: Capítulo 1

Após a leitura, realizem os exercícios de atividades suplementares referente ao 
capítulo 1.

III) Revisem (tanto pelo livro quanto pelo caderno) as fontes de energia não 
renováveis.

Segue também um link como sugestão de vídeo aula: https://www.youtube.com/
watch?v=ZAM25GON9yk

IV) Ao final dessas atividades, façam a tarefa on line (EUREKA) referente ao 
capítulo 1.

CAPÍTULO 2 – TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA

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

II) Indicação de leitura inicial: Capítulo 2

Após a leitura, realizem os exercícios de atividades suplementares referente ao 
capítulo 2

III) Realizem a tarefa on line (EUREKA) referente ao capítulo 2.

Português

. Capítulo 1 – Diferentes formas e linguagens para relatar e informar um evento; 
formação de palavras por composição

· Assistir as aulas online do SAS ao vivo

· Livro: pág.: 16 (recapitulando)



· Realizar a atividade (anexo)

· Portal SAS – Tarefa online (Cap.: 1)

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

Capítulo 2 – Neologismos, estrangeirismos, onomatopeias e hibridismos; 
variação linguística; modalidade escrita x modalidade falada da língua

· Assistir as aulas online do SAS ao vivo

· Livro: págs.: 36 e 37 (recapitulando)

· Realizar a atividade (anexo)

· Portal SAS – Tarefa online (Cap.: 2)

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


