
                                                                     

  

 

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE – 8º B - 8ª SEMANA – MATEMÁTICA 
 

AULAS DA SEMANA DE 15/06/20   A   19/06/20 
 
Professor: Marcílio 
 
Área do conhecimento: Matemática 
 
Conteúdos: Multiplicação de polinômios e Divisão de polinômios 
 
Habilidades:  
 
(EF08MA06) Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculo do valor numérico de 
expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações. 
(EF08MA19) Resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de área de figuras 
geométricas, utilizando expressões de cálculo de área (quadriláteros, triângulos e círculos), em 
situações como determinar medida de terrenos. 
(EF08MA20) Reconhecer a relação entre um litro e um decímetro cúbico e a relação entre litro 
e metro cúbico, para resolver problemas de cálculo de capacidade de recipientes. 
(EF08MA21) Resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo do volume de recipiente 
cujo formato é o de um bloco retangular. 

 
Encontros online: 
 
Segunda feira dia 15/06 às 8h40 (Correção exercícios págs. 178 e 180) 
Quarta feira dia 17/06 às 8h40 ( Correção dos exercícios das págs.) 
Quarta feira dia 17/06 às 11h30 (Correção dos exercícios anteriores, págs.163 a 168) 
Quinta feira dia 18/06 às 11h30 (Divisão de polinômio por monômio, págs.181 e 182) 
Sexta feira dia 19/06 às 7h (Polinômio por polinômio, págs. 182 a 185) 
 
O link de acesso será disponibilizado em até 15 minutos antes do início do encontro, pelo 
professor, na sala virtual Classroom. 
 
Vídeos complementares 
https://www.youtube.com/watch?v=wDTIV2hc868 - (Divisão de polinômio por monômio) 
https://www.youtube.com/watch?v=0StbdXQJLio  - (Divisão de polinômio por polinômio) 
 
Atividades 
 
Assistir todos os vídeos indicados. 
Após assistir aos vídeos indicados, fazer as atividades referentes as págs. 181 a 186  

 
Recursos para as aulas 
 
Vídeos 
Livro e caderno 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wDTIV2hc868
https://www.youtube.com/watch?v=0StbdXQJLio


                                                                     

  

 
 
 
Orientações: 
 
O aluno deverá assistir aos vídeos complementares e fazer as atividades propostas. 
Para a resolução de algumas atividades, será necessário e importante que os vídeos 
sejam assistidos e caso tenha dúvidas na resolução de alguma atividade, entrar em 
contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou em nossa sala virtual 
Classroom ou na aula através do Zoom. 
 
Bons estudos!!! 
 


