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6º ao 8º ano fundamental II 

6º ANO

Disciplinas Atividades
Ciências

Parte I – Capítulo 3: Os olhos e a visão

· Acesse a vídeo aula deste capítulo.

Parte II – Faça leitura da página 41 até 43 para responder as questões propostas 
da página 44 e 45.

Português

Capítulo 3– Classificação e os usos dos pronomes pessoais e possessivos; 
conceitos, usos e sentidos de onomatopeias e interjeições.

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

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

· Livro: págs.: 59 a 67

· Realizar as atividades do livro, págs.: 59 a 62

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

· TAREFA DE CASA – Livro: págs.: 63 a 67.

7º ANO

Disciplinas Atividades
Ciências Parte I – Capítulo 3: Energia do Sol e vida na Terra.

 Acesse a videoaula deste capítulo. 

Parte II – Faça leitura da página 31,32 e 33 para responder as questões propostas no
livro texto página 33 e 34.

Português

CAPÍTULO 3 – PREDICADO VERBO-NOMINAL

Caros alunos,

Essa semana, 06/04 a 09/04, daremos continuidade aos nossos estudos, agora no 
capítulo 03 – Predicado Verbo-nominal.

Portanto, nosso roteiro será organizado da seguinte forma:

1- Assistir à aula anexa ao SAS CONECTA;



2-Ler o conteúdo do capítulo página 46;

3-Realizar as atividades do livro páginas 46 e 47, exercícios número 01 a 05.

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
Ciências

CAPÍTULO 3- CIRCUITOS ELÉTRICOS

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

II) Indicação de leitura: Capítulo 3 (Págs.36 a 40)

III) Segue também um link como sugestão de vídeo aula:

https://www.youtube.com/watch?v=N0DnSlhijOU

IV) Ao final dessas atividades, façam a tarefa online (EUREKA) referente ao 
capítulo 3 e as páginas 40 e 41 (Números 1 a 5) do livro 1 referente ao capítulo 
3.

Português
Capítulo 3– O poema e suas características

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

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

· Livro: págs.: 54 a 57

· Realizar as atividades do livro, págs.: 58 e 59

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

· TAREFA DE CASA – Porta SAS - Tarefa online EUREKA(Cap. : 3)
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