
z                                       ATIVIDADES DIÁRIAS AULA E CASA    
6º ano do Ensino Fundamental – Anos Finais

3ª feira – 14 DE ABRIL DE 2020

TURMA:  2601 
DISCIPLINA

PROFESSOR
CONTEÚDO 

HISTÓRIA
IONÁ CAPÍTULO 3 - OS PRIMEIROS HABITANTES DA AMÉRICA

1- Revisem a leitura do capítulo 3 nas páginas: 40, 42 e 43 para elaborar 
as questões.

2- Sugestão de vídeo: Aula do capítulo 03 no SAS TV .

2- Fazer os exercícios no livro página : 50 (números 2 e 3) e 51 ( número
5 questões a, b, e c)).

3- Após o término das tarefas, não esqueçam de enviar pelo e-mail: 
ionaescola@gmail.com

4- Estaremos também disponíveis pelo SAS Conecta e por Whatsapp .
ESPANHOL
PAOLA

1- 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. 
2- Com o livro, acompanhem e repitam o diálogo inicial “Um regalo 
para Pilar” e responda as perguntas (pág. 28 e 29), estude a “Gramatica:
Las Profesiones” (pág. 25) e responda os exercícios (pág. 26).

MATEMÁTICA 
BÁSICA
MARIANA CAPÍTULO 3- GRÁFICOS E TABELAS

I) Vamos fazer a leitura do Texto “Sítio do pica-pau caremelo”, nas 
páginas 20 e 21.

* O que será uma tabela? E um gráfico?

* Para quê eles servem? O que acham?

Vamos discutir essas perguntas em grupo, juntos!

II) Após a leitura do texto, vamos realizar as atividades (Exercícios 
propostos) que estão nas páginas 25, 26 e 27.
III) Para atividades de casa (vocês terão uma semana para fazê-la), 
serão as páginas 28, 29, 30 e 31.

ARTES
FÁBIO CAPÍTULO 4 – UM MUNDO DE CORES



I) Para começarmos, assistam à aula no SAS TV referente ao capítulo 4 
(Um Mundo de cores).

II) Indicação de leitura: Texto da páginas: 38, 39 e 43.

Após a leitura, realizem os exercícios das páginas 39,43, 44 e 46.

OBS – na pag. 44 - EM AÇÃO / QUESTÃO 1 - você poderá usar a folha
do seu bloco de desenho e lápis de cor.

Na QUESTÃO 3 – Faça o Círculo de cores no próprio bloco de desenho.

OBS: POR FAVOR, MANDE A FOTO DAS SUAS ATIVIDADES 
PARA MEU E-MAIL:

prof.ed.arte@gmail.com

TURMA: 2602 
DISCIPLINA

PROFESSOR
CONTEÚDO 

MATEMÁTICA
JOAMARA CAPÍTULO 3 – POTENCIAÇÃO E RADICIAÇÃO 

I) Hoje vamos realizar, os exercícios das páginas 57.

II) Vamos fazer a auto correção dos exercícios da aula do dia 07/04, que 
foram as páginas 47, 50, 52 e 55. (o gabarito estará disponível no SAS 
CONECTA)

ESPANHOL
PAOLA

1- 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.
 2- Com o livro, acompanhem e repitam o diálogo inicial “Um regalo 
para Pilar” e responda as perguntas (pág. 28 e 29), estude a “Gramatica:
Las Profesiones” (pág. 25) e responda os exercícios (pág. 26).

ARTES
FÁBIO CAPÍTULO 4 – UM MUNDO DE CORES

I) Para começarmos, assistam à aula no SAS TV referente ao capítulo 4 
(Um Mundo de cores).

II) Indicação de leitura: Texto da páginas: 38, 39 e 43.

Após a leitura, realizem os exercícios das páginas 39,43, 44 e 46.

OBS – na pag. 44 - EM AÇÃO / QUESTÃO 1 - você poderá usar a folha
do seu bloco de desenho e lápis de cor.



Na QUESTÃO 3 – Faça o Círculo de cores no próprio bloco de desenho.

OBS: POR FAVOR, MANDE A FOTO DAS SUAS ATIVIDADES 
PARA MEU E-MAIL:

prof.ed.arte@gmail.com

TURMA: 2603
DISCIPLINA

PROFESSOR
CONTEÚDO 

INGLÊS
SAMANTA Objeto de estudo: Verb to be

1) Assistir a vídeo aula (SAS TV) referente ao capítulo 03, com o seu 
material (livro e caderno)

2) Fazer os exercícios das páginas 24 e 25.

3) Traduzir os adjetivos da página 25,número 1 (no caderno).
HISTÓRIA
IONÁ CAPÍTULO 3 - OS PRIMEIROS HABITANTES DA AMÉRICA

1- Revisem a leitura do capítulo 3 nas páginas: 40, 42 e 43 para elaborar as
questões.

2- Sugestão de vídeo: Aula do capítulo 03 no SAS TV.

2- Fazer os exercícios no livro página: 50 (números 2 e 3) e 51 

( número 5 questões a, b, e c).

3- Após o término das tarefas, não esqueçam de enviar pelo e-mail: 
ionaescola@gmail.com

4- Estaremos também disponíveis pelo SAS Conecta e por Whatsapp .
GEOGRAFIA
LUCIANA

- Fazer exercícios do livro, páginas 44 a 47. (Cap.3)

MATEMÁTICA
JOAMARA CAPÍTULO 3 – POTENCIAÇÃO E RADICIAÇÃO 

I) Vamos fazer a auto correção dos exercícios da aula do dia 07/04, que 
foram as páginas 47, 50, 52 e 55. (o gabarito estará disponível no SAS 
CONECTA)

                                                                                



                                                                                        TURMA:2604

DISCIPLINA
PROFESSOR

CONTEÚDO 

PORTUGUÊS
CRISTIANE Capítulo 3 – Refletir para respeitar

· Assistir à aula do SASTV (Cap.: 3), se houver necessidade

· Livro: Atividades Suplementares – Cap.: 3 – págs.: 21 e 22

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

· Pelo nosso grupo da turma Whatsapp (O aluno que ainda não foi 
adicionado, por favor informar o número do celular pelo SAS conecta)

MAT. BASICA 
MARCELO CAPÍTULO 3- GRÁFICOS E TABELAS

I) Vamos fazer a leitura do Texto “Sítio do pica-pau caremelo”, nas 
páginas 20 e 21.

* O que será uma tabela? E um gráfico?

* Para quê eles servem? O que acham?

Vamos discutir essas perguntas em grupo, juntos!

II) Após a leitura do texto, vamos realizar as atividades (Exercícios 
propostos) que estão nas páginas 25, 26 e 27.

III) Para atividades de casa (vocês terão uma semana para fazê-la), serão as
páginas 28, 29, 30 e 31.

MATEMÁTICA 
MARCELO CAPÍTULO 3 – POTENCIAÇÃO E RADICIAÇÃO (DIA 14/04/2020 – 

TERÇA FEIRA)

I) Vamos fazer a auto correção dos exercícios da aula do dia 07/04, que 
foram as páginas 47, 50 e 52 (o gabarito estará disponível no SAS 
CONECTA)

II) Após essa auto correção, vamos realizar também a auto correção dos 
exercícios de quinta-feira, dia 09/04, que estão na página 55.



                                       ATIVIDADES DIÁRIAS AULA E CASA    
7º ano do Ensino Fundamental – Anos Finais

3ª feira – 14 DE ABRIL DE 2020

 

TURMA:  2701 
DISCIPLINA

PROFESSOR
CONTEÚDO 

ESPANHOL
PAOLA 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 a leitura na página 20 “Los 
demonstrativos”.

OBS.: 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: 21, 22 e 23.(Video em anexo no SAS
Conecta)

PROD.TEXTUAL
CLAUDIA CAPÍTULO 3 – CRÔNICA

1-Assistir à aula do SAS TV, link https://www.youtube.com/watch?
v=Nk3SCATvQZo, dia 25/03 parte 02, para retomar ou reforçar o 
conteúdo sobre Crônica;

2-Realizar os exercícios, de 01 a 04 do livro de Atividades 
Suplementares, p. 16 e 18.

3-Atividades anexas ao SAS CONECTA.
ARTES
FABIO CAPÍTULO 3 – QUANDO O PAPEL VIRA ARTE

I) Para começarmos, assistam à aula no SAS TV referente ao capítulo 3 
(Quando o papel vira arte).

II) Indicação de leitura: Texto da páginas: 37,39,40 e 41.



Após a leitura, realizem os exercícios das páginas 41 e 42

Atividade de pesquisa e prática:

a) Faça uma pesquisa sobre as obras de HENRI MATISSE;

b) Escolha a obra que mais te agradou;

c) Faça uma atividade de colagem como a utilizada por MAISSE (pag. 
40) ou use papel color 7 (coloridos).

ATENÇÃO: A ATIVIDADE DEVERÁ SER FEITA EM SEU BLOCO 
DE DESENHO.

OBS: POR FAVOR, MANDE A FOTO DAS SUAS ATIVIDADES 
PARA MEU E-MAIL:

prof.ed.arte@gmail.com
HISTÓRIA
IONA CAP. 03 - As monarquias nacionais

1-Revisem a leitura do capítulo 3 nas páginas: 49, 50, 53 e 54 para 
elaborar as questões.

2- Sugestão de vídeo: Aula do capítulo 3 disponibilizada no SAS TV.

3- Exercícios no livro páginas: 52 (números 2 e 3), 56 (números 1, 3 e 4),
página 57 (número 6) e 58 (número 8).

4- Após realizarem as tarefas, não esqueçam de anexá-las e enviar por e-
mail: ionaescola@gmail.com

5- Estaremos também disponíveis pelo SAS Conecta e por Whatsapp
PORTUGUÊS
CRISTIANE Capítulo 3 – O cotidiano e seus encantos

· Assistir à aula do SASTV (Cap.: 3), se houver necessidade

· Atividade anexada sobre predicados – NOMINAL,VERBAL E 
VERBO- NOMINAL (SAS conecta)

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

· Pelo nosso grupo da turma Whatsapp (O aluno que ainda não foi 
adicionado, por favor informar o número do celular pelo SAS conecta)

mailto:prof.ed.arte@gmail.com


TURMA: 2702 
DISCIPLINA

PROFESSOR
CONTEÚDO 

PORTUGUÊS
CLAUDIA CAPÍTULO 3 – PREDICADO VERBO-NOMINAL

1- Assistir à aula do SAS TV, link https://www.youtube.com/watch?
v=Nk3SCATvQZo, dia 25/03 parte 02, para retomar ou reforçar o conteúdo
sobre Crônica;

2-Realizar os exercícios, de 05 a 10 do livro de Atividades Suplementares, 
p. 18 e 19;

3-Atividades on-line cap. 03 (e 01 e 02 para aqueles que ainda não 
fizeram);

4-Atividades anexas ao SAS CONECTA.
ARTES
FÁBIO CAPÍTULO 3 – QUANDO O PAPEL VIRA ARTE

I) Para começarmos, assistam à aula no SAS TV referente ao capítulo 3 
(Quando o papel vira arte).

II) Indicação de leitura: Texto da páginas: 37,39,40 e 41.

Após a leitura, realizem os exercícios das páginas 41 e 42

Atividade de pesquisa e prática:

a) Faça uma pesquisa sobre as obras de HENRI MATISSE;

b) Escolha a obra que mais te agradou;

c) Faça uma atividade de colagem como a utilizada por MAISSE (pag. 40) 
ou use papel color 7 (coloridos).

ATENÇÃO: A ATIVIDADE DEVERÁ SER FEITA EM SEU BLOCO DE
DESENHO.

OBS: POR FAVOR, MANDE A FOTO DAS SUAS ATIVIDADES PARA
MEU E-MAIL:

prof.ed.arte@gmail.com
MATEMÁTICA
MARIANA CAPÍTULO 3 – OPERAÇÕES COM NÚMEROS INTEIROS

I) Assistam a vídeo aula da professora Ana com bastante atenção, fazendo a
auto correção dos exercícios passados das págs. 49, 50, 54 e 55.

mailto:prof.ed.arte@gmail.com


II) Façam no livro Atividades Suplementares as págs.38 e 39 (até o número
4).

III) Após terminarem, enviem para o e-mail da professora da turma.
ESPANHOL
PAOLA 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 a leitura na página 20 “Los demonstrativos”.

OBS.: 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: 21, 22 e 23.(Video em anexo no SAS 
Conecta).

GEOGRAFIA
LUCIANA

Videoaula, em anexo SAS Conecta do Cap.3- Profª Luciana e atividade da 
página 62.

TURMA: 2703 
DISCIPLINA

PROFESSOR
CONTEÚDO 

GEOGRAFIA
LUCIANA

Fazer exercícios do livro, páginas 63,64 e 65(cap.3)
Fazer atividades suplementares, págs.92 e 93.(Cap.3)

GEOMETRIA
MARIANA I) Façam os exercícios abaixo no caderno, com bastante atenção.

1- Desenhe uma circunferência destacando os elementos: centro, raio, 
diâmetro, arco e corda.

2- Calcule o comprimento de uma circunferência de raio igual a 6,5 cm.

3- Calcule o comprimento de uma circunferência cujo diâmetro mede 12 
cm.

4- O comprimento de uma circunferência é de 31,4 cm. Qual é a medida do 
raio dessa circunferência?

5- Uma praça circular tem 24 m de raio. Qual é o comprimento dessa praça?
Se essa praça precisar de uma cerca com 4 fios de arame, qual a quantidade 



de arame será necessária.

II) Enviem a foto para o e-mail da professora.

CIÊNCIAS
RENATA CAPÍTULO 3 – Energia do Sol e vida na Terra

Parte I - Gabarito livro texto capítulo 3 página 33 e 34.

Parte II - Passe para o caderno ou imprima o exercício referente ao capítulo 
3.

                                       ATIVIDADES DIÁRIAS AULA E CASA    
8º ano do Ensino Fundamental – Anos Finais

3ª feira – 14 de abril de 2020

 TURMA:  2801 
DISCIPLINA

PROFESSOR CONTEÚDO 

CIÊNCIAS
RENATA I) Assistam novamente a aula no SAS TV referente ao capítulo 3.

II) Indicação de leitura: Capítulo 3 ( Págs.41 a 43)

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

https://www.youtube.com/watch?v=-y7MlFTIABY

IV) Ao final dessas atividades, façam a tarefa das páginas 45 a 47 (Explore 
seus conhecimentos) do livro 1 referente ao capítulo 3.

INGLÊS
SAMANTA Objeto de estudo: Future Simple - review

1) Assistir a vídeo aula (SAS TV) referente ao capítulo 03, com o seu 
material (livro e caderno).

2) Fazer os exercícios das páginas 28 e 29. (Listening – portal SAS)

3) Assistir ao filme Wonder (Extraordinário) e responder o exercício em 
anexo.

PORTUGUÊS
CRISTIANE Capítulo 4 – Literatura tem idade?



· Assistir à aula do SASTV (Cap.: 4), se houver necessidade

· Livro: Cap.: 4 – págs.: 76 a 79 (leitura)

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

· Pelo nosso grupo da turma Whatsapp (O aluno que ainda não foi 
adicionado, por favor informar o número do celular pelo SAS conecta)

TURMA: 2802 
DISCIPLINA

PROFESSOR
CONTEÚDO 

PORTUGUÊS
CRISTIANE Capítulo 3 – O poema e suas características

· Assistir à aula do SASTV (Cap.: 3), se houver necessidade

· Assistir ao vídeo sobre a correção dos exercícios - págs.: 58 e 59 (anexo) – 
SAS conecta

· Livro: Atividades Suplementares - (Cap.: 3 – págs.:19 a 22)

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

· Pelo nosso grupo da turma Whatsapp (O aluno que ainda não foi 
adicionado, por favor informar o número do celular pelo SAS conecta

CIÊNCIAS
RENATA I) Assistam novamente a aula no SAS TV referente ao capítulo 3.

II) Indicação de leitura: Capítulo 3 ( Págs. 41 a 43)

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

https://www.youtube.com/watch?v=-y7MlFTIABY

IV) Ao final dessas atividades, façam a tarefa das páginas 45 a 47 (Explore 
seus conhecimentos) do livro 1 referente ao capítulo 3.

PROD.TEXTUAL
CRISTIANE Capítulo 4 – Literatura tem idade?

· Assistir à aula do SASTV (Cap.: 4), se houver necessidade



· Livro: Cap.: 4 – págs.: 66 e 67 (leitura); 69 a 73 (Atividades)

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

· Pelo nosso grupo da turma Whatsapp (O aluno que ainda não foi 
adicionado, por favor informar o número do celular pelo SAS conecta)

MATEMÁTICA
MARIANA I) Façam atentamente as correções dos exercícios do 1º e do 2º roteiros que 

estão anexadas

II) Após as correções tirem as dúvidas com a professora pelo wpp.

III) Façam os exercícios das páginas 38, 39 e 40 (Atividades suplementares).


