
 
1. CONTEÚDOS  

Triângulos e suas propriedades: A soma dos ângulos internos de um triângulo. Ângulo externo de um 

triângulo. Pontos notáveis de um triângulo. 

Ângulos de um polígono: Soma das medidas dos ângulos internos de um polígono. Soma das medidas dos 

ângulos externos de um polígono. 

* Para os tópicos acima, ver material entregue à parte, em fotocópia, complementado no caderno do 

aluno. 

Capítulo 1 – Estatística:  

Média, Mediana e Moda. 

Capítulo 2 - Potenciação e radiciação: 

Potências. Potência com expoente fracionário. Radiciação. Propriedades da radiciação. Simplificação de 

fatores do radicando.   

Capítulo 5 – Semelhanças: 

Teorema de Tales. 

 

2. ROTEIRO DE ESTUDO 

O aluno deverá estudar todos os dias, e: 

- fazer a leitura dos conteúdos dos capítulos acima, assistir aos vídeos disponíveis em seu material didático 

digital destes capítulos e registrar, por meio de síntese, os conteúdos estudados neste trimestre;  

- rever/refazer as tarefas/atividades não realizadas e organizar suas dúvidas. Reveja também os registros de 

seu caderno;    

 

3. FORMA DE AVALIAÇÃO 

- Os alunos participarão de aulas de reforço de conteúdo, agendados pela coordenação às segundas-feiras, 
período da tarde. 
 
- Durante o período de recuperação o aluno realizará listas com exercícios de revisão, as quais terão o valor 
máximo de 2,0. As listas serão entregues no dia da aula de reforço e seu desenvolvimento terá início nesta 
mesma aula. Tais exercícios deverão ser finalizados e entregues na aula de reforço seguinte, 
impreterivelmente, para a Professora. As eventuais dúvidas deverão ser organizadas e esclarecidas durante 
as próprias aulas de reforço. 

Objetivo: Favorecer ao aluno nova oportunidade para superar as dificuldades apresentadas e diagnosticadas 
durante trimestre e propiciar a possibilidade de reaprender os conteúdos essenciais por meio de novas 
intervenções pedagógicas. 
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- As listas de exercícios entregues fora do prazo não serão consideradas. 
 
- Realização de Prova escrita com o valor de 8,0 agendada pela coordenação.  
 

BOM TRABALHO! PROFA CARLA =) 


