
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO EANES LOBATO  

 

MATEMÁTICA – 5ºH 
 

Olá a todos os meus alunos! ;-) 

Espero que esteja tudo bem convosco e com as vossas famílias! 

A minha proposta de trabalho para realizarem durante a suspensão das atividades letivas presenciais é a 
seguinte (segue a ordem dada): 

Conteúdo/subdomínio Atividade/Tarefa Recurso 

Paralelismo e 
perpendicularidade. 
Ângulos. 

Ler “Exercícios e aplicações” – n.º 2 Página 61 do manual (Parte 1) 

Ler “Bissetriz de um ângulo” 
Resolver o exercício n.º 7 

Página 67 do manual (Parte 1) 

Resolver o exercício n.º 4 Página 87 do manual (Parte 1) 

Ler “classificação de ângulos, quanto à sua 
amplitude” 

Página 66 do manual (Parte 1) 

Resolver o exercício n.º 5 Página 87 do manual (Parte 1) 

Ler “Pares de ângulos” (resumo) 
Resolver o exercício n.º 1 

Página 69 do manual (Parte 1) 

Resolver os exercícios n.º 2 e 4 Página 70 do manual (Parte 1) 

Resolver os exercícios n.º 5 e 6 Página 71 do manual (Parte 1) 

Ler ângulos alternos internos, ângulos 
alternos externos e ângulos correspondentes 

Página 72, 73 e 74 do manual (Parte 1) 

Resolver o exercício n.º 3 Página 75 do manual (Parte 1) 

Resolver os exercícios n.º 6 e 7 Página 88 do manual (Parte 1) 

Triângulos. 

Realizar a “Atividade inicial 2” 

Página 14 do manual (Parte 2) Ler “Classificação de triângulos quantos ao 
comprimento dos lados e quanto à amplitude 
dos ângulos” 

Resolver o exercício n.º 1 Página 15 do manual (Parte 2) 

Ler “Soma dos ângulos internos de um 
triângulo“ 

Página 16 do manual (Parte 2) 
 

A resolução das atividades propostas deverá ser realizada no vosso caderno diário e entregue no primeiro dia 
de aulas após o regresso à escola. 

Se tiverem dúvidas, podem comunicar comigo através do e-mail prof.isantos@gmail.com. Estejam atentos ao 
correio eletrónico porque irei enviar mais informações.  

Não se esqueçam que têm acesso gratuito à Escola Virtual, ou seja, podem consultar o vosso manual e outros 
recursos (vídeos, fichas, jogos, etc.). Para se registarem, têm de aceder ao site 
https://www.escolavirtual.pt/Pagina-Especial/acessogratuito.htm. 

Bom trabalho! 
 
Muitos beijinhos para todos e até breve! 
    A vossa professora de Matemática, 
                       Isa Santos 
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