
 

 
 

E.M. Professor Sebastião Vayego de Carvalho 

Av. Ver. Rubens Mazieiro, 100 – Ouro Fino Paulista – CEP: 09442-700 

Fone: (11) 4822-3137 / 4827-0948 
E-mail: emvayego@hotmail.com 

 
DISCIPLINA: MATEMÁTICA 

SEMANA:24 – 30/08/2021 Á  03/09/2021 

 

NOME: Nº: SÉRIE:9ºANO 

PROFESSOR(A): MAURO FERREIRA SELLANES CARGA HORÁRIA SEMANAL: 7 AULAS 

ENVIAR PARA: CLASSROOM DATA DE ENTREGA: 03/09/2021 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/ÂNGULOS 

HABILIDADE(S): (EF09MA10) - Demonstrar relações simples entre os ângulos formados por retas 

paralelas cortadas por uma transversal. 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS:  TEXTO EXPLICATIVO, VÍDEO EXPLICATIVO E LISTA DE EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO 

ORIENTAÇÕES: POR FAVOR LEIAM A EXPLICAÇÃO E ASSISTAM AO VÍDEO, QUALQUER DÚVIDA PODE ESTAR ME CHAMANDO NO 

WHATSAPP. 

 

Retas Paralelas 

Duas retas distintas são paralelas quando possuem a mesma inclinação, ou seja, possuem o 

mesmo coeficiente angular. Além disso, a distância entre elas é sempre a mesma e não possuem 

pontos em comum. 

Retas paralelas cortadas por uma transversal 
 

Uma reta é transversal a uma outra se possuem apenas um ponto em comum. 

Duas retas paralelas r e s, se forem cortadas por uma reta t, transversal a ambas, 
formará ângulos como representados na imagem abaixo. 

https://www.todamateria.com.br/angulos/


 

 

Na figura, os ângulos que apresentam a mesma cor são congruentes, ou seja possuem mesma 

medida. Dois ângulos de cores diferentes são suplementares, ou seja, somam 180º. 

Por exemplo, os ângulos a e c apresentam mesma medida e a soma dos ângulos f e g é 

igual a 180º. 

Os pares de ângulos recebem nomes de acordo com a posição que ocupam em relação as retas 

paralelas e a reta transversal. Sendo assim, os ângulos podem ser: 

• Correspondentes 

• Alternos 

• Colaterais 

 

Ângulos correspondentes 
 

Dois ângulos que ocupam a mesma posição nas retas retas paralelas são chamados de 

correspondentes. Eles apresentam a mesma medida (ângulos congruentes). 

Os pares de ângulos com a mesma cor representados abaixo são correspondentes. 

 

Na figura, os ângulos correspondentes são: 

• a e e 
• b e f 
• c e g 
• d e h 



 

Ângulos Alternos 

Os pares de ângulos que estão em lados opostos da reta transversal são chamados de 

alternos. Esses ângulos também são congruentes. 

Os ângulos alternos podem ser internos, quando estão entre as retas paralelas e externos, 

quando estão fora das retas paralelas. 

 

Na figura, os ângulos alternos internos são: 

• c e e 
• d e f 

Os ângulos alternos externos são: 

• a e g 
• b e h 

 
Ângulos colaterais 

São os pares de ângulos que estão do mesmo lado da reta transversal. Os ângulos colaterais 

são suplementares (somam 180º).Também podem ser internos ou externos. 

 
Na figura, os ângulos colaterais internos são: 

• d e e 
• c e f 
 
Os ângulos colaterais externos são: 
• a e h 
• b e g 

Sugestão de Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ZYr5nl8CzEw 



 

Exercícios 

 

 

 

 



 
 
 

E.M. Professor Sebastião Vayego de Carvalho 
Av. Ver. Rubens Mazieiro, 100 – Ouro Fino Paulista – CEP: 09442-700 

Fone: (11) 4822-3137 / 4827-0948 
E-mail: emvayego@hotmail.com 

DISCIPLINA: Inglês 
SEMANA: 24   de  30.08 a 03.09.2021 

 
NOME: Nº: Série: 9º anos 

PROFESSOR(A): Penha CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2h 

ENVIAR PARA: Google classroom DATA DE ENTREGA: 10.09.2021 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO:  Modal can / could - retomada 

HABILIDADE(S): EF07LI20 Empregar de forma inteligível, o verbo modal can para descrever habilidades 
{presente e no passado} 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: Google classroom, Internet, caderno, grupo da sala e whatsapp. 

ORIENTAÇÕES: 

Copiar e deixar tudo no caderno. 

Dúvidas, chamar no privado. 
   Horário de atendimento 
 
   Segunda-feira das 7:50 às 12:20 
   Terça-feira das 7:50 às 8:40 
 
 
   Exercises 
 
1)   Preencha os espaços com CAN´T / COULDN´T  mais um dos verbos dados. 
 
             SWIM            UNDERSTAND          SLEEP           SEE 
 
 
 

a) He _______________________________________yesterday.He was sick (doente). 
 

b) That woman wears glasses.She_____________________very well. 
 

c) I was very tired but I________________________________. 
 

d) The girl speaks English but I_____________________________her. 
 

 
 



   Vocabulary 
    
    Wears glasses= usa óculos            understand= entender 
 
     Tired= cansado (a) 
________________________________________________________________________________ 
 
 
2)   Circule a alternativa correta: 
 
 

a) I think you´re hungry. ( will – can – would ) you like a tuna sandwich ? 
 

b) Ms. Jones ( would  - may – do )  I go out now ? 
 

c) I don´t think I  ( will – do – won´t ) convince my parents to let me have rappelling classes. 
 

d) I ´m lost. ( Does  - Did  - Could ) you show me the way home ? 
 

 
 
 
      Vocabulary 
 
      Hungry= fome                                             way home= caminho de casa 
 
      Go out now= sair agora                                lost= perdido 
 
      Parents= pais 
 
      Rappelling classes= aula de rapel 
 
      Let me have= me deixar ter  


