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6º ao 8º ano fundamental II 

6º ANO

Disciplinas Atividades
Espanhol CAPÍTULO 3 – LA UNIÓN FORTALECE

I) Para começarmos, assistam à vídeo aula no SAS TV referente ao capítulo 3 ou 
no QR code que fica no início de cada capítulo do livro.

II) Com o livro, acompanhem e repitam o diálogo inicial “Grupo de estudio” e 
responda as perguntas (pág. 23), estude o “Lexico: Las Profesiones” (pág. 23).

· Caso não compreendam algum vocabulário, sublinhem a(s) palavra(s), busque-
a(s) em um dicionário e anotem a tradução no seu livro, próximo à palavra. 

OBS.: Na falta de um dicionário, façam o download de 1 dos aplicativos: 
wordreference ou RAE.

III) Façam as atividades das páginas: 24 e 25

Dica:

Afim de ampliar os conhecimentos sugestão de sites: https://www.youtube.com/
watch?v=f8Dhq5Gymww (las profesiones)

Geografia CAP.03 – Representação do espaço geográfico.

Bom dia queridos alunos,

Hoje daremos continuidade aos nossos estudos de Geografia através da aula 
invertida.

E o que é uma aula invertida?

Trata-se, de um modelo de ensino que coloca, de fato, o aluno como 
protagonista, aproximando-o dos temas e conteúdo antes mesmo de a aula 
começar (na próxima semana farei um vídeo explicando os principais pontos 
deste capítulo)

I) Faça a leitura do Cap.3 – Representação do espaço geográfico, fazendo 
marcações nas partes do texto que você considerar mais importantes.

Como sugestão : assistir a videoaula no SAS TV do capítulo 3.

II) Faça a atividade que se encontra no aplicativo SAS conecta em seu caderno e 
depois me envie uma foto por e-mail ou através do SAS Conecta.



7º ANO

Disciplinas Atividades
Espanhol CAPÍTULO 3 - ¿QUÉ HAY EN LA CIUDAD?

I. Para começarmos, assistam à vídeo aula no SAS TV referente ao capítulo 3 ou 
no QR code que fica no início de cada capítulo do livro.

II. Com o livro, acompanhem e repitam o diálogo inicial “Noticias desde Brasil” 
e responda as perguntas (pág. 19), estude o “Léxico: En el restaurante” (pág. 19).

· Caso não compreendam algum vocabulário, sublinhem a(s) palavra(s), busque-
a(s) em um dicionário e anotem a tradução no seu livro, próximo à palavra.

OBS.: Na falta de um dicionário, façam o download de 1 dos aplicativos: 
wordreference ou RAE.

III. Façam as atividades da página: 20
Geografia Bom dia queridos alunos,

Hoje daremos continuidade aos nossos estudos de Geografia através da aula 
invertida.

E o que é uma aula invertida?

Trata-se, de um modelo de ensino que coloca, de fato, o aluno como 
protagonista, aproximando-o dos temas e conteúdo antes mesmo de a aula 
começar (na próxima semana farei um vídeo explicando os principais pontos 
deste capítulo)

I) Faça a leitura do capítulo 3- Agropecuária e agronegócio: transformações do 
espaço rural, fazendo marcações nas partes do texto que você considerar mais 
importantes.

Como sugestão: assistir a videoaula no SAS TV do capítulo 3.

II) Realize as atividades das páginas 41 (n.1 e 2), 44, 47, 52 e 57.(envie a foto de 
apenas uma das páginas do exercício feito para a professora, através do e-mail ou
do SAS Conecta)

III)Em anexo, no SAS Conecta, você encontrará os gabaritos dos exercícios do 
dia 30/03/2020 para a autocorreção. (Não é necessário enviar para a professora)

Caso haja qualquer dúvida, entre em contato através do Sas Conecta.

8º ANO

Disciplinas Atividades
Espanhol CAPÍTULO 3 – El poder de las palabras

I) Para começarmos, acesse a videoaula referente ao capítulo 3 pelo QR code 
(fica no início de cada capítulo do livro) ou pelo SAS TV.



II) Com o livro, acompanhem: condicional de indicativo – verbos regulares e 
irregulares (21, 22 e 23)

· Caso não compreendam algum vocabulário, sublinhem a(s) palavra(s), busque-
a(s) em um dicionário e anotem a tradução no seu livro, próximo à palavra.

 OBS.: Na falta de um dicionário, façam o download de 1 dos aplicativos: 
wordreference ou RAE).

III) Façam os exercícios das páginas: 21, 22 e 23.

Geografia Bom dia queridos alunos,

Hoje daremos continuidade aos nossos estudos de Geografia através da aula 
invertida.

E o que é uma aula invertida?

Trata-se, de um modelo de ensino que coloca, de fato, o aluno como 
protagonista, aproximando-o dos temas e conteúdo antes mesmo de a aula 
começar (na próxima semana farei um vídeo explicando os principais pontos 
deste capítulo)

I) Faça a leitura do Cap.3 – O mundo desigual, fazendo marcações nas partes do 
texto que você considerar mais importantes.

Como sugestão: assistir a videoaula no SAS TV do capítulo 3.

II) Realize as atividades das páginas 46, 47, 50 e 52. .(envie a foto de apenas uma
das páginas do exercício feito para a professora, através do e-mail ou do SAS 
Conecta)

III) Em anexo, no SAS Conecta, você encontrará os gabaritos dos exercícios do 
dia 30/03/2020 para a autocorreção. (Não é necessário enviar para a professora)

Caso haja qualquer dúvida, entre em contato através do SAS Conecta.


