
 

PLANEJAMENTO DIARIO DE ESTUDO / 31-03-2020 

6º ao 8º ano fundamental II  

 

6º ANO 
 

Disciplinas  Atividades 

Matemática CAPÍTULO 1 – SISTEMAS DE NUMERAÇÃO 

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

II) Indicação de leitura: Texto da página 2, 4, 8 e 17. 

III) Sugestão de vídeo aula relacionada ao capítulo 1: 

https://www.youtube.com/watch?v=VBUD3CzsEH0&t=1s 

Sugestão de site relacionados ao capítulo 1: 

http://www.matematica.br/historia/numeracao.html 

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

CAPÍTULO 2 – OPERAÇÕES COM NÚMEROS NATURAIS 

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

II) Indicação de leitura inicial: Texto das páginas 22, 23, 30 e 31. 

Após a leitura, realizem os exercícios das páginas 42 e 43. Caso necessitem, 
seguem abaixo dois links de vídeo aulas sobre o conteúdo: 

https://www.youtube.com/watch?v=eVLzmZq1LVk 

https://www.youtube.com/watch?v=qRceiJJ6t6c 

III) Revisem (tanto pelo livro quanto pelo caderno) os exercícios já realizados. 

Segue também um link como sugestão de site sobre o conteúdo do capítulo 2: 

https://ensinodematemtica.blogspot.com/2011/01/numeros-naturais-
operacoes.html 

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

 
História CAP. 01 - QUE TAL ESTUDAR HISTÓRIA? 

1- Para começarmos, assistam a aula no SAS TV referente ao capítulo 01. 

2- Indicação de leitura: Texto do cap.01 págs: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, e 14. Não 
esqueçam de sempre sublinhar as coisas importantes. 



3- Sugestão para leitura. - Em busca de pistas: o trabalho do historiador. 
Disponível no endereço eletrônico a seguir: http://www.youtube 
com/watch?v=deVwuwS5Gqg. 

4- Os exercícios do capítulo 01 no livro já foram passados e corrigidos 
devidamente no quadro. Quem ainda não fez por algum motivo, ou tiver algum 
exercício incompleto, faça por favor. 

5- Fazer os exercícios nas At. Suplementares capítulo 01 págs: 76 a 81. 

6- Revisem com muito carinho todos os exercícios que fizemos até agora. Tanto 
no livro como no caderno. 

CAP. 02 - DAS CAVERNAS ÀS CIDADES 

1- Para começarmos, assistam a aula no SAS TV referente ao capítulo 02. 

2- Indicação de leitura: Texto do cap.02 págs: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30 e 31. Não esqueçam de sempre sublinhar as coisas importantes. 

3- Sugestão de leitura: - O Neolítico e a aparição do cultivo e da 
criação.Disponível por meio do QR Code na pág: 30. 

4- Os exercícios do cap. 02 no livro texto, já foram passados e corrigidos 
devidamente no quadro. Quem ainda não fez por algum motivo, ou tiver algum 
exercício incompleto, faça por favor. 

5- Fazer os exercícios nas At. Suplementares capítulo 02 págs: 80 e 81. 

6- Revisem com muito carinho todos os exercícios que fizemos até agora. Tanto 
no livro como no caderno 

 
 

7º ANO 
 
Disciplinas  Atividades 

Matemática Capítulo 1 – Divisibilidade 

I- Assistam a vídeo aula no SAS TV referente ao capítulo 1. 

II- Façam a leitura dos textos das págs. 5, 6, 9 e 11(Critérios de divisibilidade, 
múltiplos e divisores de um número natural, problemas envolvendo mdc e mmc). 

III- Após a leitura realizem os exercícios do livro de atividades suplementares, 
cap. 1, págs. 32, 33 e 34. 

Sugestões de vídeo aulas: https://www.youtube.com/watch?v=5FZ1xqTpndQ 

https://www.youtube.com/watch?v=dqT7zHoMmjQ 

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

 



Capítulo 2 – Números inteiros 

I- Assistam a vídeo aula no SAS TV referente ao capítulo 2. 

II- Façam a leitura dos textos das págs.25 a 29, 31, 33, 34, 36 e 38. 

III- Após a leitura realizem os exercícios do livro de atividades suplementares, 
cap. 2, págs. 35 a 37. 

Sugestões de vídeo aulas: https://www.youtube.com/watch?v=fmiw3ksXOmk 

https://www.youtube.com/watch?v=OGvf5OFOxs 

IV- Ao final dessas atividades façam a tarefa on line (EUREKA) referente ao 
capítulo 2.  

Matemática Básica 

CAPÍTULO 1 – LÓGICA RECREATIVA 

I)Vamos praticar para revisar o conteúdo, resolvendo os exercícios que se 
encontram em anexo no SAS conecta.  

II)Após a realização acesse: 
(https://www.youtube.com/watch?v=tK_etdmnsjE&t=1047s), para revisar as 
questões.  

CAPÍTULO 2 – FRAÇÃO 

I) Para começarmos, leitura do capítulo 2 - texto páginas 14 e 15 

II) Leitura dos exercícios resolvidos das páginas 16 e 17 

IIl) Após as leituras, realizem os exercícios do livro cap.2 das páginas 18 
(números 1 e 3),19 (números 4,6 e 7),20 (números 9 e 10) e 21. 

 
História CAP. 01 - O MUNDO ÁRABE-MUÇULMANO 

1- Para começarmos, assistam a aula no SAS TV referente ao capítulo 01. 

2- Indicação de leitura: Texto do cap.01 págs: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, e 15. 
Não esqueçam de sempre sublinhar as coisas importantes. 

3- Sugestão de link para leitura. - Os cinco pilares do islam. Disponível no 
endereço eletrônico a seguir: http://bit.ly/islambr. 

- O caso das charges de Maomé e o debate público europeu sobre as relações 
entre " Islamismo" e "ocidente", de Paola Lis de Oliveira. Disponível no endereço 
eletrônico a seguir: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-
85872009000100013&script=sci_arttext. 

4- Os exercícios do capítulo 01 no livro já foram passados e corrigidos 
devidamente no quadro. Quem ainda não fez por algum motivo, ou tiver algum 
exercício incompleto, faça por favor. 



5- Fazer os exercícios nas At. Suplementares capítulo 01 págs: 66, 67, 68 e 69. 

6- Revisem com muito carinho todos os exercícios que fizemos até agora. Tanto 
no livro como no caderno. 

CAP. 02 - O RENASCIMENTO COMERCIAL URBANO 

1- Para começarmos, assistam à aula no SAS TV referente ao capítulo 02. 

2- Indicação de leitura: Texto do cap.02 págs: 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 
31, 32, 33 e 34. Não esqueçam de sempre sublinhar as coisas importantes. 

3- Sugestão de leitura: - Inquisição não foi tão mortal, diz Vaticano - Disponível no 
endereço eletrônico a seguir: 
https://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/ft1606200404.htm. 

- Os 2 lados das Cruzadas - Para melhor pensar as complexidades do movimento 
cruzadista. 

Disponível no endereço eletrônico a seguir: https://super.abril.com.br/historia/os-2-
lados-das-cruzadas/. 

4- Os exercícios do cap. 02 no livro texto, já foram passados e corrigidos 
devidamente no quadro. Quem ainda não fez por algum motivo, ou tiver algum 
exercício incompleto, faça por favor. As turmas que estiverem com os exercícios 
de explore seus conhecimentos por corrigir, enviarei posteriormente. 

5- Fazer os exercícios nas At. Suplementares capítulo 02 págs: 70, 71 e 72. 

6- Revisem com muito carinho todos os exercícios que fizemos até agora. Tanto 
no livro como no caderno 

 

 
8º ANO 

 
Disciplinas  Atividades 
Matemática CAPÍTULO 1 – NÚMEROS REAIS, POTENCIAÇÃO E RADICIAÇÃO 

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

II) Indicação de leitura: Organize as ideias das páginas 5 e 7(CONJUNTOS 
NUMÉRICOS) 

III) Leitura das páginas 8 e organize as ideias das páginas 10 e 11(DÍZIMAS 
PERIÓDICAS) 

IV) Leitura das páginas 15, 16 e 17. (REPRESENTAÇÃO DOS NÚMEROS 
RACIONAIS / QUADRADOS PERFEITOS E RAIZ QUADRADA EXATA) 

V) Leitura das páginas 18 e 20 (NÚMEROS IRRACIONAIS E REAIS) 

Vl) Leitura das páginas 22, 23 e 24 (POTENCIAÇÃO) 

Após a leitura, realizem os exercícios das páginas 22 e 24 



Sugestão de vídeo aula: https://www.youtube.com/watch?v=DotvK-OkmH0 

Vll) Leitura da página 25 (NOTAÇÃO CIENTÍFICA) 

Após a leitura, realizem os exercícios das páginas 25 e 26 

Sugestão de vídeo aula: https://www.youtube.com/watch?v=b3SqP4x8cKU 

Vlll) Leitura: Organize as ideias das páginas 27, 28 e 30 (RADICIAÇÃO) 

Após a leitura, realizem os exercícios das páginas 28, 29, 30 e 31 

Sugestão de vídeo aula: https://www.youtube.com/watch?v=uR5Fql5eAGs 
https://www.youtube.com/watch?v=9c2J0o3JAt8 

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

MATEMÁTICA BÁSICA 

CAPÍTULO 1 – LÓGICA RECREATIVA 

I)Vamos praticar para revisar o conteúdo, resolvendo os exercícios que se 
encontram em anexo no SAS Conecta.  

II)Após a realização acesse:  

( https://www.youtube.com/watch?v=SRnh9ZEXuvE ), para revisar as questões 1 
e 2.  

( https://www.youtube.com/watch?v=K0uaSwYki8s ), para revisar a questão 3. 

( https://www.youtube.com/watch?v=oAAXamHwZ0E ), para revisar a questão 4.  

( https://www.youtube.com/watch?v=SF5isp74SiM ) , para revisar a questão 5. 

CAPÍTULO 2 – ENIGMAS 

I) Para começarmos, leitura do capítulo 2 - texto páginas 12 e 13 

II) Leitura dos exercícios resolvido das páginas 14 e 15 

IIl) Após as leituras, realizem os exercícios do livro cap.2 das páginas 15 a 19. 

 
História CAP. 01 - AS REVOLUÇÃOES NA INGLATERRA 

1- Para começarmos, assistam à aula no SAS TV referente ao capítulo 01. 

2- Indicação de leitura: Texto do cap.01 págs: 4 a 15. Não esqueçam de sempre 
sublinhar as coisas importantes. 

3- Após a leitura, elabore uma contextualização do capítulo em formato de resumo 
ou fichamento no caderno com as suas palavras. 



4- Sugestão de leitura: - Igreja Anglicana: do início ao fim. Superinteressante, 31 
de julho de 2008. Disponível no endereço eletrônico a 
seguir:https://super.abril.com.br/cultura/igreja-anglicana-do-comeco-ao-fim. 

5- Os exercícios do capítulo 01 no livro já foram passados e corrigidos 
devidamente no quadro. Quem ainda não fez por algum motivo, ou tiver algum 
exercício incompleto faça por favor. 

6- Fazer os exercícios nas At. Suplementares capítulo 01 págs: 66, 67, 68 e 69. 

7- Revisem com muito carinho todos os exercícios que fizemos até agora. Tanto 
no livro como no caderno. 

CAP. 02 - A REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

1- Para começarmos, assistam à aula no SAS TV referente ao capítulo 02. 

2- Indicação de leitura: Texto do cap.01 págs: 22 a 35. Não esqueçam de sempre 
sublinhar as coisas importantes. 

3- Após a leitura, elabore uma contextualização do capítulo em formato de resumo 
ou fichamento no caderno com as suas palavras. 

4- Sugestão de filme (youtube) 

 - Tempos Modernos.  

5- Os exercícios do capítulo 02 no livro já foram passados e corrigidos 
devidamente no quadro. Quem ainda não fez por algum motivo, ou tiver algum 
exercício incompleto faça por favor. 

6- Fazer os exercícios nas At. Suplementares capítulo 02 págs: 89 a 94. 

7- Revisem com muito carinho todos os exercícios que fizemos até agora. Tanto 
no livro como no caderno. 

 

 


