
 

Ensino Fundamental II 

MATEMÁTICA 

7ºs e 8ºs anos 

Professora: Vera Lúcia F. Guimarães 

Em sala de aula:  

• Fique atento às explicações, resoluções e correções de exercícios e problemas; 

• Pergunte sempre que sentir dificuldade, não acumule dúvidas! ; 

• Cuidado com o tempo, ele deve ser bem aproveitado! Procure realizar as atividades no tempo 

previsto, não esquecendo de deixar os seus cálculos (eles mostram o seu raciocínio); 

• Preste muita atenção ao copiar ou corrigir as atividades, lembre-se que o seu estudo em casa 

será realizado através delas! ; 

• Não esqueça o material necessário para nossas aulas: caderno, livro e régua deverão estar 

sempre presentes. Outros materiais, quando necessários serão pedidos com antecedência;  

• Mantenha o seu caderno e o seu livro com organização e capricho. Afinal ninguém gosta de 

estudar num material feio e desorganizado; 

• Participe das discussões de nossos temas, respeitando as opiniões de seus colegas; 

• Quando estiver trabalhando em equipe, coopere com seus colegas na busca de soluções para 

as questões propostas; 

• Seja assíduo, evite faltar às aulas de Matemática; 

• Quando necessário, participe ativamente das atividades de recuperação solicitadas pela sua 

professora. 

 

•  Em casa: 

• Realize pontualmente as tarefas de casa, deixando os seus cálculos; 

• Você deve ter sempre em mente que Matemática se aprende fazendo! Portanto você deve fazer 

os exercícios do livro “ Atividades Suplementares “ , fazer as tarefas online apresentadas no 

site do SAS e refazer as situações problemas e os exercícios corrigidos em sala de aula 

que você teve dificuldade ao realizá-los;  

• Você deve estudar em casa sempre, não fique esperando a véspera da avaliação. O estudo 

contínuo fortalece a aprendizagem e para isso é necessário que você estabeleça um horário 

fixo de estudo, independentemente do tempo que será reservado para as tarefas de casa.  

 

Sugestão:  

• Reserve meia hora de estudo para Matemática nas vésperas dos dias de nossas aulas. Assim 

você irá reforçar o que sabe e trará para as aulas as dúvidas a serem esclarecidas pela sua 

professora.  

• Sentido dificuldade para realizar as tarefas em casa, você pode, recorrer ao SAS TV referente ao 

capítulo em estudo. 

 

Dessa forma trabalharemos juntos e com certeza você realizará um bom curso de Matemática. 


