
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS PEDRO EANES LOBATO  

 

MATEMÁTICA – 6ºG 
 

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): 

Capítulo/Tema/Conteúdo Atividade/Tarefa Recurso 

Potências de expoente 
natural. 

• Divisão de potências – regras 
operatórias. 
(trabalho iniciado em contexto de 
sala de aula) 

 
• Expressões numéricas. 

Ler novamente “3. Divisão de potências. 
Regras operatórias.” 

Páginas 44 e 45 do manual (Parte 1) 

Continuar a resolução do exercício n.º 1 Página 46 do manual (Parte 1) 

Ler “4. Expressões numéricas” Página 48 do manual (Parte 1) 

Resolver os exercícios n.º 1, 2 e 3 Página 49 do manual (Parte 1) 

Ler “Potências de expoente natural” 
(resumo) 

Páginas 52 e 53 do manual (Parte 1) 

Resolver os exercícios n.º 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 
e 12 

Páginas 50 e 51 do manual (Parte 1) 

Resolver os exercícios n.º 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 
13, 16 e 17 

Páginas 54 e 55 do manual (Parte 1) 

Resolver os exercícios n.º 5, 6, 7, 9 e 12 Páginas 57 e 58 do manual (Parte 1) 

Isometrias do plano. 

Ler e recordar os conteúdos de geometria: 
- posição relativa de duas retas no plano; 
- classificação de ângulos. 

Página 62 do manual (Parte 1) 

- Realizar as tarefas 1 e 2  Página 63 do manual (Parte 1) 
 

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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