
PLANEJAMENTO SEMANAL DE ESTUDO – 2020

9º ano fundamental II 

Turma 2901 

Geometria CAPÍTULO 4 – RETAS, ÂNGULOS E SEGMENTOS PROPORCIONAIS
I) Resolva os exercícios para fixar os conteúdos do capítulo.
1- Quatro segmentos, MN,RS,PT e XY , nessa ordem, são proporcionais. Sabendo-

se que MN 12cm, RS 15cm e XY 8cm ,qual é a medida, em centímetros, do 
segmento PT ?

2- A razão das áreas de duas figuras é 1/4. Indique a menor sabendo que a maior 
é 20 CM2

3- Observe as figuras abaixo:

Qual a razão entre a medida da base do retângulo 1 e a medida da base do retângulo 
2?

4- Na figura a seguir  temos que a //  b //  c //  d.  Aplicando o Teorema de Tales
determine os valores de x, z e y.

5- Aplique o Teorema de Tales no intuito de determinar o valor de x, sabendo que
as retas a, b e c são paralelas.



    6- (Fuvest–SP) Três terrenos têm frente para a rua A e para a rua B, como na figura.
As divisas laterais são perpendiculares à rua A. Qual a medida de frente para a rua B de
cada lote, sabendo que a frente total para essa rua tem 180m?

7- No triângulo ABC a seguir, o segmento DE é paralelo ao segmento BC. 
Determine o valor de x aplicando a proporcionalidade entre segmentos paralelos
cortados por segmentos transversais. 

II) Ao terminar, envie para o e-mail do(a) professor(a) da sua turma.

III) Ao final dessas atividades, faça a tarefa on line (EUREKA) referente ao 
capítulo 4.

Inglês Objeto de estudo:  Present Perfect. (Unit 5) 
1) Assista o vídeo disponível em (https://www.youtube.com/watch?
v=fl7OsfTD_Oc&t=140s) . 
2) Analise a tabela com alguns verbos  irregulares disponível em 
(https://www.wizard.com.br/idiomas/tabela-de-verbos-irregulares-em-ingles/)  . Lembre-
se de que devemos nos atentar à coluna dos verbos conjugados no Particípio passado ,
já que são estas formas verbais que compões as orações no PRESENT PERFECT. Se 
possível, imprima e cole-a em seu caderno de Inglês. Esta tabela te será muitíssimo útil 
nas próximas aulas.
3) Assista à vídeo aula (SAS TV) da unidade 5. Com o seu material (livro) acompanhe a
resolução dos exercícios segundo o roteiro abaixo:
Video/Unit 5 – Páginas 40, 42, 46 e 47.

https://www.youtube.com/watch?v=fl7OsfTD_Oc&t=140s
https://www.youtube.com/watch?v=fl7OsfTD_Oc&t=140s
https://www.wizard.com.br/idiomas/tabela-de-verbos-irregulares-em-ingles/


4) Resolva os exercícios de fixação a seguir.  Atenção! Copie e cole estas questões e 
envie por e-mail com as respostas em um documento do word. Caso não seja possível, 
faça-o em seu caderno de inglês e envie uma foto. A correção (gabarito) será enviado 
mediante o recebimento do arquivo. (resposta via e-mail). Não esqueça de informar o 
seu nome, número e turma!
a) Complete with HAVE or HAS.

 Ana______________studied for a test.
 Juluis_____________been in Canada.
 They______________ played guitar at the show.
 I _____________ eaten Japanese food.
 We_____________gone to the beach.
 She_____________spoken English.

b) Make Present Perfect sentences.
 Marcos dance at the club. Marcos has danced at the club.(exemplo) 

___________________

 I study at Odete São Paio. 
____________________________________________________

 She speak English at 
school.___________________________________________________

 We live in 
Australia._________________________________________________________

 Jane work in the 
supermarket.__________________________________________________

Matemática
Básica 

Potenciação

A potenciação é uma situação específica da multiplicação, onde os fatores são todos 

iguais, como a situação a seguir:

4 x 4 x 4 = 64          43 = 64

Quais são as propriedades da potência?

1 – Potência com expoente 0(zero)

Todo número com expoente 0 é igual a 1.

2 – Potência com expoente 1

Todo número com expoente 1 é igual a ele mesmo.

3 – Potência com base 1

Toda potência com base 1 é igual a 1.

4 – Potência com base 10

Toda potência com base 10 é igual ao número 1 seguido da quantidade de zeros 

definida pelo expoente.

5 – Potência com expoente negativo



Quando temos uma potência com expoente negativo, devemos inverter a base e trocar 

o sinal do expoente.

6 – Produto de potência com mesma base

Quando multiplicamos duas potências com mesma base, devemos repetir a base e 

somar os expoentes.

7 – Divisão de potência com mesma base

Quando dividimos duas potências com mesma base, devemos repetir a base e subtrair 

os expoentes.

8 – Potências com sinal negativo da base

Se o expoente for par, o sinal será positivo, se o expoente for ímpar, repete o sinal da 

base.

9 – Potência com potência

Quando temos uma potência junto com outra potência, repetimos a base e 

multiplicamos os expoentes.

Exemplo:

(3 2)3 = 3 2 x 3 = 36

10 – Potência de produto

Quando temos uma multiplicação elevada a algum número, cada termo da multiplicação

ficará com o expoente.

Exemplo:

(3 x 4) 2= 32 x 42

11 – Potência de divisão

Quando temos uma divisão elevada a algum número, cada termo da divisão ficará com 

o expoente.

Exemplo:

(3 ÷ 4) 2= 32 ÷ 42

12 – Multiplicação de potências com um mesmo expoente

Quando temos uma multiplicação envolvendo potências com o mesmo expoente, 

devemos agrupar a multiplicação e elevá-la ao expoente.

Exemplo:

32 x 42 = (3 x 4)2

     Após a leitura e com seus conhecimentos anteriores faça o que se pede:

I- O valor de (0,2)3 + (0,16)2 é:
II-



   é igual a:
III-

Se a = 32 e b = a2, então o valor do produto ab é

IV- Calcule: (-2/5) –3 – (-5/2)-2 

     V-         Simplifique a expressão:

PLANEJAMENTO SEMANAL DE ESTUDO – 2020

9º ano fundamental II 

Turma 2902 

Geometria CAPÍTULO 4 – RETAS, ÂNGULOS E SEGMENTOS PROPORCIONAIS
IV) Resolva os exercícios para fixar os conteúdos do capítulo.
6- Quatro segmentos, MN,RS,PT e XY , nessa ordem, são proporcionais. 

Sabendo-se que MN 12cm, RS 15cm e XY 8cm ,qual é a medida, em 
centímetros, do segmento PT ?

7- A razão das áreas de duas figuras é 1/4. Indique a menor sabendo que a maior 
é 20 CM2

8- Observe as figuras abaixo:

Qual a razão entre a medida da base do retângulo 1 e a medida da base do retângulo 
2?

9- Na figura a seguir temos que a // b //  c //  d.  Aplicando o Teorema de Tales

https://exerciciosweb.com.br/matematica/inequacoes-matematicas-exercicios-sobre-produto-e-quociente/


determine os valores de x, z e y.

10- Aplique o Teorema de Tales no intuito de determinar o valor de x, sabendo que
as retas a, b e c são paralelas.

    6- (Fuvest–SP) Três terrenos têm frente para a rua A e para a rua B, como na figura.
As divisas laterais são perpendiculares à rua A. Qual a medida de frente para a rua B
de cada lote, sabendo que a frente total para essa rua tem 180m?

8- No triângulo ABC a seguir, o segmento DE é paralelo ao segmento BC. 
Determine o valor de x aplicando a proporcionalidade entre segmentos paralelos
cortados por segmentos transversais. 

V) Ao terminar, envie para o e-mail do(a) professor(a) da sua turma.

Ao final dessas atividades, faça a tarefa on line (EUREKA) referente ao capítulo 4.

Inglês
Objeto de estudo:  Present Perfect. (Unit 5) 
1) Assista o vídeo disponível em (https://www.youtube.com/watch?

https://www.youtube.com/watch?v=fl7OsfTD_Oc&t=140s


v=fl7OsfTD_Oc&t=140s) . 
2) Analise a tabela com alguns verbos  irregulares disponível em 
(https://www.wizard.com.br/idiomas/tabela-de-verbos-irregulares-em-ingles/)  . Lembre-
se de que devemos nos atentar à coluna dos verbos conjugados no Particípio 
passado , já que são estas formas verbais que compões as orações no PRESENT 
PERFECT. Se possível, imprima e cole-a em seu caderno de Inglês. Esta tabela te será
muitíssimo útil nas próximas aulas.
3) Assista à vídeo aula (SAS TV) da unidade 5. Com o seu material (livro) acompanhe 
a resolução dos exercícios segundo o roteiro abaixo:
Video/Unit 5 – Páginas 40, 42, 46 e 47.
4) Resolva os exercícios de fixação a seguir.  Atenção! Copie e cole estas questões e 
envie por e-mail com as respostas em um documento do word. Caso não seja possível,
faça-o em seu caderno de inglês e envie uma foto. A correção (gabarito) será enviado 
mediante o recebimento do arquivo. (resposta via e-mail). Não esqueça de informar o 
seu nome, número e turma!
a) Complete with HAVE or HAS.

 Ana______________studied for a test.
 Juluis_____________been in Canada.
 They______________ played guitar at the show.
 I _____________ eaten Japanese food.
 We_____________gone to the beach.
 She_____________spoken English.

b) Make Present Perfect sentences.
 Marcos dance at the club. Marcos has danced at the club.(exemplo) 

___________________

 I study at Odete São Paio. 
____________________________________________________

 She speak English at 
school.___________________________________________________

 We live in 
Australia.________________________________________________________
_

 Jane work in the 
supermarket.__________________________________________________

Matemática 
Básica 

Potenciação

A potenciação é uma situação específica da multiplicação, onde os fatores são todos 

iguais, como a situação a seguir:

4 x 4 x 4 = 64          43 = 64

Quais são as propriedades da potência?

1 – Potência com expoente 0(zero)

Todo número com expoente 0 é igual a 1.

2 – Potência com expoente 1

https://www.wizard.com.br/idiomas/tabela-de-verbos-irregulares-em-ingles/
https://www.youtube.com/watch?v=fl7OsfTD_Oc&t=140s


Todo número com expoente 1 é igual a ele mesmo.

3 – Potência com base 1

Toda potência com base 1 é igual a 1.

4 – Potência com base 10

Toda potência com base 10 é igual ao número 1 seguido da quantidade de zeros 

definida pelo expoente.

5 – Potência com expoente negativo

Quando temos uma potência com expoente negativo, devemos inverter a base e trocar 

o sinal do expoente.

6 – Produto de potência com mesma base

Quando multiplicamos duas potências com mesma base, devemos repetir a base e 

somar os expoentes.

7 – Divisão de potência com mesma base

Quando dividimos duas potências com mesma base, devemos repetir a base e subtrair 

os expoentes.

8 – Potências com sinal negativo da base

Se o expoente for par, o sinal será positivo, se o expoente for ímpar, repete o sinal da 

base.

9 – Potência com potência

Quando temos uma potência junto com outra potência, repetimos a base e 

multiplicamos os expoentes.

Exemplo:

(3 2)3 = 3 2 x 3 = 36

10 – Potência de produto

Quando temos uma multiplicação elevada a algum número, cada termo da 

multiplicação ficará com o expoente.

Exemplo:

(3 x 4) 2= 32 x 42

11 – Potência de divisão

Quando temos uma divisão elevada a algum número, cada termo da divisão ficará com 

o expoente.

Exemplo:

(3 ÷ 4) 2= 32 ÷ 42

12 – Multiplicação de potências com um mesmo expoente



Quando temos uma multiplicação envolvendo potências com o mesmo expoente, 

devemos agrupar a multiplicação e elevá-la ao expoente.

Exemplo:

32 x 42 = (3 x 4)2

     Após a leitura e com seus conhecimentos anteriores faça o que se pede:

V- O valor de (0,2)3 + (0,16)2 é:
VI-

   é igual a:
VII-

Se a = 32 e b = a2, então o valor do produto ab é

VIII- Calcule: (-2/5) –3 – (-5/2)-2 

     V-         Simplifique a expressão:

PLANEJAMENTO SEMANAL DE ESTUDO – 2020

 Ensino Médio 1ª SÉRIE 

Turma 3101

Geometria CAPÍTULO 4 – Lei dos Senos e Lei dos Cossenos
I) Para começarmos, assistam a aula no SAS TV referente ao capítulo 4.
II) Indicação de leitura: Resumo da página 28
III)  Após a leitura, realizar as atividades propostas da página 29  –  nº 5, 6, 8 e 9.
CAPÍTULO 5 – O sistema trigonométrico e o estudo da circunferência 
trigonométrica
I) Para começarmos, assistam a aula no SAS TV referente ao capítulo 5
II) Indicação de leitura : Resumo da página 5
III)  Após a leitura, realizem as atividades propostas das páginas 7  –  Todos.
Observação: As tarefas online de todos os capítulos mencionados acima devem ser 
realizadas, porém não serão cobradas esta semana. As realize com calma e não deixe 
acumular, futuramente será marcada uma data para a conferência de quem fez as 
atividades online.

Biologia Biologia 01 

Capítulo 4 – Núcleo e divisão celular

l) Fazer a leitura do cap 4

ll) Assistir  a vídeo aula do capítulo 4

lll) Fazer um  fichamento sobre mitose e meiose no caderno (envio de foto do 
fichamento no caderno)
 

https://exerciciosweb.com.br/matematica/inequacoes-matematicas-exercicios-sobre-produto-e-quociente/


lV) Fazer  as tarefas on-line referente ao capitulo 4

Biologia 02 

Capítulo 5 – Reino Monera

l) Fazer a leitura do cap 5

ll) Assistir  a vídeo aula do capítulo 5

lll) Responder a questão a seguir no caderno :

 Descreva a importâncias ecológica, industrial  e biogenéticas ( sua utilização na 
engenharia genética) das bactérias.

lV) Fazer  as tarefas on-line referente ao capitulo 5

Ling. 
Estrangeira

Objeto de estudo: Possessive Pronouns (Unit 5) 
1)  Assista à vídeo aula (SAS TV) da unidade 5. Com o seu material (livro) acompanhe 
a resolução dos exercícios segundo o roteiro abaixo:
Video/Unit 5- Página 06, 
2) Com o auxílio do seu dicionário, resolva as questões de interpretação e 
compreensão textual disponíveis no seu material (livro), nas páginas 05,07,08 e 09. 
Envie por e-mail as fotos das páginas com os exercícios resolvidos. Não esqueça de 
informar o seu nome, número e turma no “assunto” do e-mail.
3) Realize a tarefa on-line do capítulo 05.

PLANEJAMENTO SEMANAL DE ESTUDO – 2020

Ensino Médio 

Turma 3102

Geometria CAPÍTULO 4 – Lei dos Senos e Lei dos Cossenos
I) Para começarmos, assistam a aula no SAS TV referente ao capítulo 4.
II) Indicação de leitura: Resumo da página 28
III)  Após a leitura, realizar as atividades propostas da página 29  –  nº 5, 6, 8 e 9.
CAPÍTULO 5 – O sistema trigonométrico e o estudo da circunferência 
trigonométrica
I) Para começarmos, assistam a aula no SAS TV referente ao capítulo 5
II) Indicação de leitura : Resumo da página 5
III)  Após a leitura, realizem as atividades propostas das páginas 7  –  Todos.
Observação: As tarefas online de todos os capítulos mencionados acima devem ser 
realizadas, porém não serão cobradas esta semana. As realize com calma e não deixe
acumular, futuramente será marcada uma data para a conferência de quem fez as 
atividades online.

Biologia Biologia 01 

Capítulo 4 – Núcleo e divisão celular

l) Fazer a leitura do cap 4

ll) Assistir  a vídeo aula do capítulo 4

lll) Fazer um  fichamento sobre mitose e meiose no caderno (envio de foto do 
fichamento no caderno)
 



lV) Fazer  as tarefas on-line referente ao capitulo 4

Biologia 02 

Capítulo 5 – Reino Monera

l) Fazer a leitura do cap 5

ll) Assistir  a vídeo aula do capítulo 5

lll) Responder a questão a seguir no caderno :

 Descreva a importâncias ecológica, industrial  e biogenéticas ( sua utilização na 
engenharia genética) das bactérias.

lV) Fazer  as tarefas on-line referente ao capitulo 5

Ling. 
Estrangeira

Objeto de estudo: Possessive Pronouns (Unit 5) 
1)  Assista à vídeo aula (SAS TV) da unidade 5. Com o seu material (livro) acompanhe 
a resolução dos exercícios segundo o roteiro abaixo:
Video/Unit 5- Página 06, 
2) Com o auxílio do seu dicionário, resolva as questões de interpretação e 
compreensão textual disponíveis no seu material (livro), nas páginas 05,07,08 e 09. 
Envie por e-mail as fotos das páginas com os exercícios resolvidos. Não esqueça de 
informar o seu nome, número e turma no “assunto” do e-mail.
3) Realize a tarefa on-line do capítulo 05.

PLANEJAMENTO SEMANAL DE ESTUDO – 2020

Ensino Médio / Turma 3201

Geometria CAPÍTULO 4 – Estudo de triângulos e polígonos
I) Para começarmos, assistam a aula no SAS TV referente ao capítulo 4.
II) Indicação de leitura: Ler as páginas 70 a 74, com exemplos de exercícios 
resolvidos.
III) Realizar as atividades propostas da página 75  – nº 1, 2 e 3; pág. 76  –  nº 4.
IV) Ler o resumo da página 85
V) Realizar as atividades propostas da pág. 86  – nº 2; pág. 87  –  nº 4; pág. 88  –  nº 

5 e pág. 89 nº 9
CAPÍTULO 5 – Poliedros
I) Para começarmos, assistam a aula no SAS TV referente ao capítulo 5
II) Indicação de leitura : Exercícios Resolvidos páginas 11 a 14.
III) Realizar as atividades propostas da página 15  – Toda.
Observação: As tarefas online de todos os capítulos mencionados acima devem ser 
realizadas, porém não serão cobradas esta semana. As realize com calma e não 
deixe acumular, futuramente será marcada uma data para a conferência de quem fez
as atividades online.

Ling. 
Estrangeira

Objeto de estudo: Indefinite and definite articles. (Unit 5) 
1) Assistir o vídeo disponível em (https://www.youtube.com/watch?
v=IrIFgy8mEzk&t=19s) 
2) Assista à vídeo aula (SAS TV) da unidade 5. Com o seu material (livro) 
acompanhe a resolução dos exercícios segundo o roteiro abaixo:
Video/Unit 5- Páginas 06 e 07.
3) Com o auxílio do seu dicionário, resolva as questões de interpretação e 
compreensão textual disponíveis no seu material (livro), nas páginas 03,04,05, 08 e 
09. Envie por e-mail as fotos das páginas com os exercícios resolvidos. Não esqueça
de informar o seu nome, número e turma no “assunto” do e-mail. 
4) Realize a tarefa on-line do capítulo 05.

https://www.youtube.com/watch?v=IrIFgy8mEzk&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=IrIFgy8mEzk&t=19s


Artes Capítulo 04: Quebra de paradigmas e Capítulo 05: Pluralidade de linguagens
1. Leitura dos capítulos 04 e 05
2. Fichamento do capítulo 05 (enviar por e-mail; profmarlonelvis@gmail.com 

– o fichamento deve conter nome, número e turma) 
3. Atividade: Página 48: número 01. (material: Um artigo de Jornal, uma 

folha A4, cola e tesoura) - enviar por e-mail uma foto do seu poema 
Dadaísta.  

PLANEJAMENTO SEMANAL DE ESTUDO – 2020

Ensino Médio / Turma 3202

Geometria CAPÍTULO 4 – Estudo de triângulos e polígonos
I) Para começarmos, assistam a aula no SAS TV referente ao capítulo 4.
II) Indicação de leitura: Ler as páginas 70 a 74, com exemplos de exercícios 
resolvidos.
III) Realizar as atividades propostas da página 75  – nº 1, 2 e 3; pág. 76  –  nº 4.
IV) Ler o resumo da página 85
V) Realizar as atividades propostas da pág. 86  – nº 2; pág. 87  –  nº 4; pág. 88  –  

nº 5 e pág. 89 nº 9
CAPÍTULO 5 – Poliedros
I) Para começarmos, assistam a aula no SAS TV referente ao capítulo 5
II) Indicação de leitura : Exercícios Resolvidos páginas 11 a 14.
III) Realizar as atividades propostas da página 15  – Toda.
Observação: As tarefas online de todos os capítulos mencionados acima devem 
ser realizadas, porém não serão cobradas esta semana. As realize com calma e 
não deixe acumular, futuramente será marcada uma data para a conferência de 
quem fez as atividades online.

Ling. 
Estrangeira

Objeto de estudo: Indefinite and definite articles. (Unit 5) 
1) Assistir o vídeo disponível em (https://www.youtube.com/watch?
v=IrIFgy8mEzk&t=19s) 
2) Assista à vídeo aula (SAS TV) da unidade 5. Com o seu material (livro) 
acompanhe a resolução dos exercícios segundo o roteiro abaixo:
Video/Unit 5- Páginas 06 e 07.
3) Com o auxílio do seu dicionário, resolva as questões de interpretação e 
compreensão textual disponíveis no seu material (livro), nas páginas 03,04,05, 08 e
09. Envie por e-mail as fotos das páginas com os exercícios resolvidos. Não 
esqueça de informar o seu nome, número e turma no “assunto” do e-mail. 
4) Realize a tarefa on-line do capítulo 05.

Artes Capítulo 04: Quebra de paradigmas e Capítulo 05: Pluralidade de linguagens
4. Leitura dos capítulos 04 e 05
5. Fichamento do capítulo 05 (enviar por e-mail; 

profmarlonelvis@gmail.com – o fichamento deve conter nome, número 
e turma) 

6. Atividade: Página 48: número 01. (material: Um artigo de Jornal, uma 
folha A4, cola e tesoura) - enviar por e-mail uma foto do seu poema 
Dadaísta.  

mailto:profmarlonelvis@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=IrIFgy8mEzk&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=IrIFgy8mEzk&t=19s
mailto:profmarlonelvis@gmail.com


PLANEJAMENTO SEMANAL DE ESTUDO – 2020

 Ensino Médio 

Turma 3301

Geometria Matemática 2 – Módulo 3 – Geometria Plana III
I) Realizar a leitura do respectivo módulo no livro.
II) Assistir a videoaula com a explicação do professor sobre o módulo 3 . 
III) Realizar as atividades propostas do livro, da página 33  –  nº 1 e 2, página 34  –
nº 7 e 8 e página 35  –  nº 13, 14 e 18 .  

 Matemática 2 – Módulo 4 – Geometria Plana IV  –  Teor.  de Tales, Teo. das
bissetrizes e Semelhança de triângulos.  

I) Realizar a leitura do respectivo módulo no livro.
II) Assistir a videoaula com a explicação do professor sobre o módulo 4 . 
III) Realizar as atividades propostas do livro, da página 18  –  Toda e página 19  –  
nº 8 e 11 
Matemática 5 – Módulos 3 – Trigonometria III
I) Realizar a leitura do respectivo módulo no livro.
II) Assistir a videoaula com a explicação do professor sobre o módulo 3 . 

III) Realizar as atividades propostas do livro, da página 93  –  nº 2 e página 94  –  
nº 8

Matemática 5 – Módulos 4 – Trigonometria IV  –  Equações trigonométricas
I) Realizar a leitura do respectivo módulo no livro.
II) Assistir a videoaula com a explicação do professor sobre o módulo 4 . 
III) Realizar as atividades propostas do livro, da página 64  –  nº 7 e 8
Observação: As tarefas online de todos os módulos mencionados acima devem 
ser realizadas, porém não serão cobradas esta semana. As realize com calma e 
não deixe acumular, futuramente será marcada uma data para a conferência de 
quem fez as atividades online.

Ling. 
Estrangeira

Objeto de estudo: Competências e Habilidades – A Língua Estrangeira Moderna 
no ENEM. Ampliação do conhecimento de mundo.
Unit 3- Compreensão Textual
1) Assista à vídeo aula (SAS TV – Aula 06). Com o seu material (livro) acompanhe 
a resolução dos exercícios segundo o roteiro abaixo:
Vídeo/ AULA 6 – Página 10. Texto: “Peeple app for rating human beings 
causes uproar.”
2)  ATENÇÃO!! Alguns textos não constam no matéria físico ( livro). Em um arquivo
do word ou em seu caderno de inglês, escreva: “Exercícios Extras do Módulo 
03”, digite ou copie estes exercícios  e envie-os via e-mail com suas 
respectivas respostas (CONSTAM NA VÍEO AULA 6)
3) Resolva as questões de compreensão textual disponíveis em seu material (livro) 
disponíveis nas páginas 11 e 12. ( Enviar uma foto das páginas com estes 
exercícios resolvidos juntamente com o arquivo solicitado no item 02)
4) Realizar as tarefas on-line referentes aos capítulos 01. 02,03 e 04.

Artes Culturas Ancestrais – Capítulo 03 
1. Leitura do capítulo 03.
2. Fichamento do capítulo 03 (enviar por e-mail; 

profmarlonelvis@gmail.com – o fichamento deve conter nome, número 
e turma) 

3. Atividade: página: 26 – número 01: A e B. 
4.  Link para melhor aprofundamento da história dos povos indígenas do 

Brasil: http://www.museudoindio.gov.br/visitas/visita-virtual

http://www.museudoindio.gov.br/visitas/visita-virtual
mailto:profmarlonelvis@gmail.com
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