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GUIÃO DE APRENDIZAGEM 
SISTEMAS DE DUAS EQUAÇÕES DO 1.º GRAU COM DUAS 

INCÓGNITAS 

O que é o método da substituição para resolver 
sistema de equações? 

Aprendizagens Essenciais 
Resolver sistemas de equações do 1.º grau a duas incógnitas 

Introdução 

D urante esta semana vais aprender o que é um sistema de duas equações do 1.º grau 

com duas incógnitas e a resolver sistemas de equações pelo método da 

substituição.  

Deves organizar a tua semana de forma a conseguires gerir o tempo para executar todas as 

atividades propostas. Para isso vou apresentar-te todas as atividades e no final proponho 

um cronograma para organizares o teu tempo na resolução das atividades propostas. 
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 Atividades de Aprendizagem 

O bserva com atenção o Tutorial (Sistema de Equações) para ficares a saber o que é 

um sistema de duas equações do 1.º grau com duas incógnitas. Para aprenderes a 

resolver sistemas de equações pelo método da substituição observa o exemplo da página 

94 do manual; 

 

2  Realiza a tarefa 6 da página 95 do manual; 

 Apresentação da Tarefa 
NOTA: Insere a(s) fotografia(s) da resolução da tarefa 6, no teu manual/caderno, no espaço seguinte 

PROF. CARLA GONÇALVES SISTEMA DE EQUAÇÕES - 8.º ANO MATEMÁTICA
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3 Resolve os sistemas de equações pelo método da substituição do exercício 27 da 

página 94 do manual; 

 Apresentação da Tarefa 
NOTA: Insere a(s) fotografia(s) da resolução do exercício, no teu manual/caderno, no espaço seguinte, no caso 

de teres uma caneta digital podes efetuar a resolução diretamente nesta página 

4 Realiza os exercícios 30 e 31 da página 96 do manual; 

 Apresentação da Tarefa 
NOTA: Insere a(s) fotografia(s) da resolução do exercício, no teu manual/caderno , no espaço seguinte, no caso 

de teres uma caneta digital podes efetuar a resolução diretamente nesta página 
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5 Realiza a ficha sobre sistemas de equações  

 Apresentação da Tarefa 
NOTA: Insere a(s) fotografia(s) da resolução da ficha de trabalho, no teu manual/caderno, no espaço seguinte, 

no caso de teres uma caneta digital podes efetuar a resolução diretamente nesta página 
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 Cronograma  

Dia 1: Observar tutorial 1 realizar a Tarefa 6 do manual 

Dia 2: Apresentar e trabalhar as dúvidas da tarefa 6 na sessão síncrona 

Dia 3: Resolver os sistemas de equações do exercício 27 

Dia 4: Resolver os exercícios 30 e 31 e esclarecer dúvidas no apoio síncrono da professora  

Dia 5: Realizar a ficha proposta e enviar  
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