
Olá meus queridos alunos, 

Como já se esperava o momento atual é sério e por essa razão devemos fazer o que nos dizem, para não 

piorar a situação, que é ficar em casa em segurança com a nossa família, na medida do possível.  

De forma a ocupar o tempo o melhor possível e mantermos a nossa sanidade mental há que tentar manter um 

mínimo de rotinas que irá, também, contribuir para melhorar as nossas aprendizagens.  

 Sendo assim, envio-vos o link do qual eu já vos tinha falado. É o canal O Mocho do Professor Jorge 

Penalva, onde poderão consultar vídeos explicativos dos vários conteúdos de qualquer ano de 

escolaridade e em particular do 8.ºano.  

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLjZzXHmqEJ0SlMP6X54kyDsRlq361Uy84 

 Em relação ao acesso à plataforma Khan Academy, qualquer dificuldade ou se não tiverem o nome de 

utilizador e a palavra-chave, enviem-me mensagem que eu envio-vos. 

 Não se esqueçam que a Escola Virtual (https://www.escolavirtual.pt/Pagina-

Especial/acessogratuito.htm) e a Aula Digital (https://auladigital.leya.com/) estão neste momento de 

acesso livre. 

 

Em relação aos dois trabalhos que vos tinha solicitado, vamos ter que fazer adaptações. 

 

  Trabalho 1: Assim em vez de um poster, poderão fazer uma folha por cada Isometria, com uma ou 

duas fotos (tirada na vossa casa, ou da janela, uma vez que é proibido sair de casa) onde destaquem a 

isometria identificada. Pode ser em papel (enviar foto) ou pode ser em ficheiro digital que me me 

pode enviar em PDF. 

 Pode ser em grupo com um máximo de 3 alunos (estão proibidos de reunir em casa uns dos outros; 

façam em videoconferência; utilizem a net para reunir) ou individual;  

 Quando me enviarem este trabalho devem enviar a vossa autoavaliação e em caso de terem feito em 

grupo, qual a avaliação dos outros colegas, atendendo ao contributo de cada um (como já vos tinha 

dito na aula); 

 Trabalho 1:  

 Prazo de envio: 23 de março 

 Trabalho de investigação, constituído por duas partes: 

 Parte um - pesquisa sobre o tema “Isometrias”, deverá incluir a definição de cada isometria 

e a forma como cada uma é construída;  

 Parte dois - fotografar algo que ilustre as 3 isometrias, deverá tirar 3 fotografias que 

ilustrem as três isometrias (1 translação, 1 reflexão e 1 rotação). 

 Qualquer dúvida na realização do trabalho contacta a professora através do email seguinte: 

profdorasande@gmail.com  
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 Trabalho 2: 

 Prazo de envio: 23 de março  

 Numa folha de papel quadriculada com margem; criar uma imagem a partir de um quadrado ou 

triângulo que pavimente a zona central da folha. Mando-vos exemplos. 

 Qualquer dúvida na realização do trabalho contacta a professora através do email seguinte: 

profdorasande@gmail.com 

 

 

Trabalho 2: Desenhar uma pavimentação e um friso. 

Deverá criar uma figura que pavimente, para desenhar em toda parte central da folha, e criar uma 

figura para contornar a pavimentação e formar o friso.  

Este trabalho deverá ser entregue numa folha A4. 

Exemplos de pavimentações: 

 

Exemples de frisos: 

https://youtu.be/F3TQuN3vuao (construção de uma pavimentação) 

https://youtu.be/y__0a7TDbfs (Porque só o hexágono, o quadrado e o triângulo pavimentam) 

https://www.youtube.com/watch?v=jts4jAIP30Y Escher 
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Exemplos de trabalhos de colegas de anos anteriores 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 Acham que seria possível a criação de um grupo privado no Facebook, para que pudéssemos estar em 

contacto? O meu FB é Dora Pedras. 

 Sei que nem todos receberão este email. Importam-se de partilhar este documento nos vossos grupos 

do whatsapp? 

Obrigada 

Estamos todos juntos neste barco.  

Desejo sinceramente que fiquem bem junto da vossa família e que cumpram o que nos é pedido a todos neste 

momento, que é ficar em casa. Se tal não for possível, cumpram as regas de higiene que todos os dias nos são 

relembradas: 

 

https://covid19.min-saude.pt/perguntas-frequentes/ 

O que são medidas de higiene e etiqueta respiratória?  

Nas áreas afetadas, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda medidas de higiene e etiqueta 

respiratória para reduzir a exposição e transmissão da doença: 

• Medidas de etiqueta respiratória: tapar o nariz e a boca quando espirrar ou tossir, com um lenço de 

papel ou com o antebraço, nunca com as mãos, e deitar sempre o lenço de papel no lixo; 

• Lavar as mãos frequentemente. Deve lavá-las sempre que se assoar, espirrar, tossir ou após contacto 

direto com pessoas doentes. Deve lavá-las durante 20 segundos (o tempo que demora a cantar os 

“Parabéns”) com água e sabão ou com solução à base de álcool a 70%; 

• Evitar contacto próximo com pessoas com infeção respiratória; 

• Evitar tocar na cara com as mãos; 

• Evitar partilhar objetos pessoais ou comida em que tenha tocado. 

A professora de Matemática, 

 

Dora Sande 
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