
                                                                     

  

 

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE – 6º A - 9ª SEMANA – MATEMÁTICA 
 

AULAS DA SEMANA DE 22/06/20   A   26/06/20 
 
Professor: Marcílio 
 
Área do conhecimento: Matemática 
 
Conteúdos: Polígonos - Triângulos  
 
Habilidades:  
 
(EF06MA18). Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e 
ângulos, e classificá-los em regulares e não regulares, tanto em suas representações no plano 
como em faces de poliedros. 
(EF06MA19). Identificar características dos triângulos e classificá-los em relação às medidas 
dos 
lados e dos ângulos. 
(EF06MA20) Identificar características dos quadriláteros, classificá-los em relação a lados e a 
ângulos e reconhecer a inclusão e a intersecção de classes entre eles. 
 
 
Encontros online: 
 
Segunda feira dia 22/06 às 7h30 (Introdução do conteúdo “Polígonos” págs. 166 e 167) 
Quarta feira dia 24/06 às 7h50 (Correção exercícios 1 ao 6 págs. 167 e 168) 
Quarta feira dia 24/06 às 9h45 (Correção exercícios 7 ao 9 págs. 169 e 170) 
Sexta feira dia 26/06 às 7h50 (Correção das págs. 171 e 172) 
Sexta feira dia 26/06 às 9h45 (Correção das págs. 173 e 174) 
 
O link de acesso será disponibilizado em até 15 minutos antes do início do encontro, pelo 
professor, na sala virtual Classroom. 
 
Vídeos complementares 
1- https://www.youtube.com/watch?v=CngX7FuQC4U (Polígonos) 
2- https://www.youtube.com/watch?v=sEkab4dAayE    (Polígonos) 
3- https://www.youtube.com/watch?v=d9DrqMTPZI4 (Para fazer exercício 8 págs. 169 e 170) 
4- https://www.youtube.com/watch?v=9IiLZICTjKI – (Triângulos) 
 
 
Atividades 
 
Assistir os vídeos 1, 2 e 3.  
Ler texto das págs. 168 e 169 e fazer exercícios 1 ao 8 págs. 167 a 170 
Assistir o vídeo 4 
Fazer exercícios das págs. 171 a 174  

 

https://www.youtube.com/watch?v=CngX7FuQC4U
https://www.youtube.com/watch?v=sEkab4dAayE
https://www.youtube.com/watch?v=d9DrqMTPZI4
https://www.youtube.com/watch?v=9IiLZICTjKI


                                                                     

  

 
 
Recursos para as aulas 
 
Vídeos 
Livro  
Caderno 
Régua 
 
Orientações: 
 
O aluno deverá assistir aos vídeos complementares e fazer as atividades propostas. 
Para a resolução de algumas atividades, será necessário o uso de régua. 
 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom. 
 
Bons estudos!!! 
 


