
 

 

 

 

 
DISCIPLINA:  Matemática             Ano/Série: 7º ano A e B 

ATIVIDADES DIVERSAS        

PERÍODO: 31/03 à 07/04                Prof.: Letícia Alves de Araújo 

 
ORIENTAÇÃO PARA ESTUDO 

Estudar o capítulo correspondente do livro didático, anotações do caderno, atividades aplicadas e 
respondidas em sala. 

Plantão de dúvidas 
Data: 31/03 – 02/04 – 03/04 – 06/04 – 07/04 

Canal: ClassApp ou WhatsApp (61) 985382185 
 
 
 

Material a ser encaminhado pelo aluno 
 

*Encaminhar os materiais solicitados para o e-mail: prof.leticiaaraujo@gmail.com  
WhatsApp: (61) 985382185 ou ClassApp 

 
 
 

 
Data Objeto do 

conhecimento Detalhamento Fonte de consulta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

31/03 Ângulos Opostos pelo 
Vértice 

O aluno deverá resolver os exercícios 13 e 
14 da página 142 do livro didático de 

Matemática. 
 
 

A resolução dos exercícios deve ser 
registrada no caderno do aluno. 

 
 

*Nesse dia, o grupo do WhatsApp será 
destinado para sanar as dúvidas que surgir 

durante a resolução* 
 

*Nesse dia, não é necessário o envio da 
atividade pronta* 

 

 
Consultar o livro 

didático: páginas 129 
e 130. 

 
Youtube: 

 
https://www.youtube.
com/watch?v=Z72p6

uUtR9o 
 

https://www.youtube.
com/watch?v=TL2Iy8

0DSR8&t=27s 
 

WhatsApp da 
professora para 

possíveis dúvidas 
(08h ás 12h) 

 
 
 
 
 

02/04 Classificações de um 
Par de Ângulos  

  

Atividade avaliativa: O aluno deverá julgar 
os itens em Verdadeiro ou Falso, explicando 

o porquê do item ser falso. 
 

A resolução dos exercícios deve ser 
registrada no caderno do aluno. 

 
Enviar, preferencialmente, via ClassApp, 

uma foto legível com identificação do aluno e 
série.  

 

A atividade será 
enviada por 

ClassApp em PDF às 
7h00 desse dia 

(02/04) 
 

Consultar o livro 
didático: páginas 
122, 123 e 129. 

 
WhatsApp da 

FICHA DE ORIENTAÇÃO AOS ALUNOS  



professora para 
possíveis dúvidas. 

(08h ás 12h). 
 

 
 
 
 

03/04 

Retas Paralelas 
Cortadas por uma 

Transversal 

O aluno deverá assistir as vídeo aulas (Profª 
Letícia) e resolver o exercício proposto ao 

final do vídeo.  
 

 
A resolução dos exercícios deve ser 

registrada no caderno do aluno. 
 

*Nesse dia, o grupo do WhatsApp será 
destinado para sanar as dúvidas que surgir 

durante a resolução* 
 

*Nesse dia, não é necessário o envio da 
atividade pronta*  

 

Livro didático: página 
134. 

 
O link da vídeo aula 
será enviada, pelo 
ClassApp e no grupo 
de WhatsApp, às 
7h30 desse dia 
(02/04). 
 

WhatsApp da 
professora para 

possíveis dúvidas. 
(08h ás 12h). 

 
 
 
 
 
 

06/04 Retas Paralelas 
Cortadas por uma 

Transversal. 

Como retomada de conteúdo, sugiro que o 
aluno assista novamente a vídeo aula do dia 

anterior. 
 

O aluno deverá resolver os exercícios 15 e 
16 da página 142 do livro didático. 

 
A resolução dos exercícios deve ser 

registrada no caderno do aluno. 
 

*Nesse dia, o grupo do WhatsApp será 
destinado para sanar as dúvidas que surgir 

durante a resolução* 
 

*Nesse dia, não é necessário o envio da 
atividade pronta* 

Consultar o livro 
didático: página 134. 

 
Vídeo aula do dia 

anterior.  
 

Bernoulli Play (sugiro 
que assista ao vídeo 

disponível) 
 

WhatsApp da 
professora para 

possíveis dúvidas. 
(08h ás 12h). 

 
 

 
 
 
 
 

07/04 Retas Coplanares e 
Ângulos. 

Dedique um momento para revisar o capítulo 
3.  
 

*Nesse dia, o grupo do WhatsApp será 
destinado para sanar as dúvidas* 

 
 

Capítulo 3 (Retas 
Coplanares e 

Ângulos) 
correspondente do 

livro didático.  

Anotações do 
caderno.  

Atividades aplicadas 
e respondidas nesse 

período. 

 
 

 


