
 

 

 

 

 
DISCIPLINA:  Matemática             Ano/Série: 8º ano  

SEMANA DEDICADA A RETOMADA DE CONTEÚDO (REVISÃO) 

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 – 01/04 - 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 

Polígonos  
 

(conteúdo ministrado 
nas aulas presenciais) 

1º momento: como retomada de conteúdo, 
sugiro que os alunos revisem os exemplos, 

atividades em sala e anotações, e assistam a 
vídeo aula “Polígonos Regulares” a partir do 

minuto 1:05. 
 

2º momento: Resolver o exercício 1 da 
página 98. 

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

surgirem durante a resolução* 
 

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

 

Consultar o livro 
didático: páginas 76, 

77 e 78. 
 

Link da vídeo aula: 
 

https://www.youtube.
com/watch?v=xOfT4

6YHIzw 
 

Anotações do 
caderno, atividades 

aplicadas e 
respondidas em sala. 

 
WhatsApp da 

professora para 
possíveis dúvidas. 

(08h ás 12h). 
 

 
 
 
 

01/04 Soma das Medidas 
dos Ângulos Internos 

de um Polígono 

 
Resolver atividades que serão enviadas no 

ClassApp, às 7h00 desse dia (01/04). 
 
 

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

 
 

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

 
Consultar o livro 

didático: páginas 81 
à 83. 

 
Link da vídeo aula: 

Assistir a partir do 
minuto 1:05 

 
https://www.youtube.
com/watch?v=xOfT4

FICHA DE ORIENTAÇÃO AOS ALUNOS  



surgirem durante a resolução* 
 

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

 
 

 
 

6YHIzw 
 

Anotações do 
caderno, atividades 

aplicadas e 
respondidas em sala. 

 
WhatsApp da 

professora para 
possíveis dúvidas. 

(08h ás 12h). 
 

 
 
 
 
 
 

02/04 

Polígonos Regulares. 

1º momento: como retomada de conteúdo, 
os alunos deverão assistir a vídeo aula com 

explicação. 
 

2º momento: Resolver exercício enviado no 
ClassApp às 7h30 (02/04) 

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

surgirem durante a resolução* 
 

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

 

 
Link da vídeo aula:  

 
https://www.youtube.
com/watch?v=xOfT4

6YHIzw 
 

Consultar o livro 
didático: páginas 88, 

89 e 90 
. 
 

WhatsApp da 
professora para 

possíveis dúvidas. 
(08h ás 12h). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03/04 Retas, Segmentos de 
Reta e Polígonos 

Os alunos deverão responder ao 
questionário do Google Form. 

 
A resolução dos exercícios deve ser 

registrada no caderno do aluno. 
 

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

surgirem durante a aplicação do 
questionário* 

 
 

O link para acesso 
ao Google Form 
será enviado no 

ClassApp e no grupo 
de WhatsApp da 

turma. 

Consultar o capítulo 
3 (Retas, Segmentos 
de Reta e Polígonos)  

Anotações do 
caderno.  

Atividades aplicadas 
e respondidas nesse 

período. 

WhatsApp da 
professora para 

possíveis dúvidas. 

 
 

06/04 Retas, Segmentos de 
Reta e Polígonos 

 
Enviar foto com as resoluções dos exercícios 

do dia anterior (Google Form), 
preferencialmente, via ClassApp. 

 

Atividades aplicadas 
e respondidas no dia 

(03/04) 

 
 
 
 

07/04 

Retas, Segmentos de 
Reta e Polígonos 

 
Dedique um momento para revisar o capítulo 

sobre Semelhança de Triângulos.  
 
 

 
Consultar o livro 

didático: páginas 58 
a 90. 

 



 
*Nesse dia, o grupo do WhatsApp será 

destinado para sanar as dúvidas* 
 
 
 

WhatsApp da 
professora para 

possíveis dúvidas 
(08h ás 12h) 

 

 
 

 


