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   Olá turminhas, tudo bem com vocês?! Espero que sim. Cuidem-se, estudem e por enquanto fiquem em 

casa! Pois, sei que tudo isso, logo...logo vai passar e com fé em Deus nos reencontraremos para dar 

continuidade ao nosso ano letivo! Mas, como a nossa vida não pode “parar” vamos nos ajudar em organizar 

virtualmente o roteiro de estudos nessa I unidade, beleza?! Então, vamos lá: 

 

ROTEIRO SEMANAL – 30/03 a 03/04 

OBSERVAÇÕES: 

 

 Para Matemática, só reforçando, o teste (valor 7,0) de quem estavam presentes antes do dia 18/03, já 

foi entregue. E os assuntos já foram vistos nessa unidade. Restam apenas, treinar e revisar; continuem 

estudando o (Capítulo 5 - Potenciação página 59 a 63 no livro e no caderno: radiciação ou raiz 

quadrada e suas expressões numéricas). Lembrando que, ao retorno corrigiremos as expressões 

envolvendo esses dois assuntos solicitados no seu caderno. 

 

*A nossa atividade avaliativa, apenas, com expressões numéricas envolvendo as 4 operações, 

parênteses, colchetes e chaves (valor 2,0) e marcada para o dia 02/04 será remarcada em uma nova 

data (a combinar). Também, na volta irei avaliar os cadernos (valor 1,0) que faltaram ser corrigidos 

quanto à nota complementar pra o fechamento de resultados da 1ª avaliação. 

 

 Agora, vamos nessa primeira unidade também, estudar: GEOMETRIA; 

 

 Inicialmente, estou enviando para vocês alguns slides(em anexo) onde dará uma breve explicação na 

introdução em Geometria; e apresentando na seqüência os seguintes tópicos no livro, ok?! 

 

 Em seguida, vocês estudarão no seu livro, em Geometria, páginas 76 a 85; página 89, páginas 200 a 

204 e páginas 208 a 214; 

 

 Nesse período semanal (30/03 a 03/04), teremos atividades para casa no livro: Exercício de 

Matemática e Geometria: página 70 - questões 11 e 12 e página 90. E no caderno de atividades para 

Geometria: páginas 46 a 49. 

 

 Leia atentamente as questões para respondê-las e no decorrer da semana prosseguirei com algumas 

anotações, novos assuntos em Geometria e recomendações para melhor aperfeiçoamento na 

aprendizagem de vocês, certo?!  

 

Bons estudos, um cheiro e até breve! 
Profª Adriana Nascimento. 

 


