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Recado do professor: 
 

 
Dear students, 
 
Já estamos com saudades. Enquanto não nos reencontramos, sigam as dicas abaixo. Lambrem-se que tudo 
o que vocês fizerem com relação à prática da lingua inglesa, vai ajudar no seu aprendizado. Assistam a 
filmes e séries. Ouçam músicas. Façam uso de jogos online. Baixem aplicativos (ex.: Duolingo). O livro que 
sugerimos abaixo pode ser baixado gratuitamente pelo site Amazon. Aproveite isso para baixar outros livros 
que lhes pareçam interessantes. Pratiquem o inglês com outros colegas, parentes, pessoas que falam 
fluentemente.  
 
"Keep calm! Keep your hands clean! Keep your grandparents safe! And the most important: keep your faith! 
Everything will be just fine soon!" 
 

 
DISCIPLINA: Geometria 
Professores: André Maranhão (Benfica), Diogo e André Magalhães (Boa Viagem),  Heronildo e Heitor (Caruaru) 
 

SEMANA 1 
 

 
Conteúdos:  

 Capítulo 2 – Triângulos 

 Topico 1: condição de existência e classificação de triângulos 

 Tópico 2: congruência e semelhança de triângulos 
 
Estratégia de estudos:  

 Estudar os Tópicos: 
- Topico 1: condição de existência e classificação de triângulos 
- Tópico 2: congruência e semelhança de triângulos 
        - Fazer leitura do capitulo 2, tópicos 1 e 2. Realização dos exercícios da pagina 650 a 653 (Exercícios de 

fixação). O professor Colocará o gabrito na próxima semana. 
- Quando estiver de posse dos gabaritos, você ira corrigir seus exercícios, tome nota de todas as questões que você 

não conseguir fazer ou errou, para posteriromente termos um momento para tirar todas as suas dúvidas. 
- Exercícios PROPOSTOS: Sugerimos que realize todos eles!     
 
Sugestões de links ou sites de pesquisas:  

 https://www.youtube.com/watch?v=dAZ-mUZbA-A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dAZ-mUZbA-A
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SEMANA 2 
 

 
Conteúdos:  

 Capítulo 2 – Triângulos  

 Tópico 3: cevianas é pontos notáveis 

 Tópico 4:  propriedades dos triangos isosceles e equilátero 
 
Estratégia de estudos:  

 Estudar os tópicos: 
- Tópico 3: cevianas é pontos notáveis 
- Tópico 4:  propriedades dos triangos isosceles e equilátero 
- Fazer leitura do capitulo 2, tópicos  3 e 4. Realização dos exercícios da pagina 654 a 655 (Exercícios de fixação). O 

professor  colocará os gabaritos na próxima semana. 
- Quando estiver de posse dos gabaritos, você ira corrigir seus exercícios, tome nota de todas as questões que você 

não conseguir fazer ou errou, para posteriromente termos um momento para tirar todas as suas dúvidas. 
- Exercícios PROPOSTOS: Sugerimos que realize todos eles!     
 
Sugestões de links ou sites de pesquisas:  

 https://www.youtube.com/watch?v=dAZ-mUZbA-A 
 
 
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: 
FIQUE SEMPRE ATENTO A ÁREA RESTRITA E AOS CANAIS OFICIAS DE NOSSA ESCOLA. 
  
 

https://www.youtube.com/watch?v=dAZ-mUZbA-A

