
                                                                     

  

 

 
 

ROTEIRO DE AULAS ON-LINE – 9º A - 27ª SEMANA – MATEMÁTICA 
 

AULAS DA SEMANA DE 26/10/20 A 30/10/ 20   
    
Professor: Marcílio 
  
Área do conhecimento: Matemática 
 
Conteúdos:  
 
Função quadrática ou função do 2º grau 
Coordenadas do vértice 
Ponto de máximo e mínimo 
Estudo do sinal da função quadrática 
 
Habilidades:  
 
(EF09MA06) Compreender as funções como relações de dependência unívoca entre duas 
variáveis e suas representações numérica, algébrica e gráfica e utilizar esse conceito para 
analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas variáveis. 
 

Encontros online: 
 
Terça feira dia 27/10 às 10h35 – Coordenadas do vértice da parábola – págs. 175 e 176 
Terça feira dia 27/10 às 11h25 – Continuação da aula anterior 
Quarta feira dia 28/10 às 10h35 – Ponto de máximo e de mínimo – pág. 177 
Quinta feira dia 29/10 às 7h – Exercícios 1 ao 4 - págs. 177 a 179 
Quinta feira dia 29/10 às 9h45 – Atividades págs. 180 a 182 
Sexta feira dia 30/10 às 10h35 – Estudo do sinal da função quadrática – págs. 182 a 184 
 
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=SDf7902WFxs – Vértice da parábola 
https://www.youtube.com/watch?v=poyHgh1xeEY – ponto de máximo e mínimo 
https://www.youtube.com/watch?v=zVe_eGzOTsk – Estudo do sinal da função quadrática 
https://www.youtube.com/watch?v=85z3reDmQdo – Estudo do sinal da função quadrática 
https://www.youtube.com/watch?v=v9tKtiYc9fs – Estudo do sinal da função quadrática 
 
 
Videoaulas: A videoaula será a gravação dos encontros online gravados e 
posteriormente postados. 
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Atividades 
 
Assistir todos os vídeos indicados  

Fazer os exercícios das págs. 173 a 184 
 
Recursos para as aulas 
 
Vídeos 
Livro e caderno 
 
Orientações: 
 
O aluno deverá assistir aos vídeos complementares e fazer as atividades propostas. 
Em caso de dúvidas, entrar em contato com o professor pelo FÓRUM, no aplicativo, ou 
em nossa sala virtual Classroom. 
 
Bons estudos!!! 
 


