
ATIVIDADES 6º ANO - DIA 13/11/2018 
Sala de aula: 
Matemática: cedida Ed. Física. Português: atividade digitada. 
História: correção das questões escritas. 
Ed. Física: explicação do texto e atividade no quadro. Inglês: responder a pág. 80 e 81 do livro. 
 Para casa: 
História: leitura do cap. 16 – Roma: da monarquia à Republica visando a melhor compreensão. 
 
    Obs.: Por favor, verifique a agenda de seu(a) filho(a) diariamente e assine-a. 
Erinalda: TIM 9984-1531; Claro 9421-7213 Annejose: TIM 9926-1415 Fixo: 3465-2075 
Aparecida (Psicóloga): TIM (89) 9 9937 – 3204 
 

ATIVIDADES 7º ANO - DIA 13/11/2018 
Sala de aula: Ed. Física: explicação do texto estudado. 
História: correção das questões escritas, organização para o trabalho do cap. 15 – A produção açucareira e outras 
atividades. Redação: correção da atividade no livro, interpretação textual. 
Geografia: Crescimento e declínio dos índices populacionais do Brasil. 
Português: atividade digitada. Para casa: 
Redação: págs. 182 e 183. História: págs. 322 e 323 
    Obs: Por favor, verifique a agenda de seu(a) filho(a) diariamente e assine-a. Erinalda: TIM 9984-1531; Claro 9421-7213 
Annejose:TIM 9926-1415 Fixo: 3465-2075 
Aparecida (Psicóloga): TIM (89) 9 9937 – 3204 
 

Aparecida (Psicóloga): TIM (89) 9 9937 – 3204 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATIVIDADES 8º ANO - 13/11/2018 
Sala de aula: 
Gramática:  Estudo da partícula QUE Ciências: correção da atividade digitada sobre nanotecnologia, introdução a ecologia, componentes abióticos e 
bióticos do ambiente. Redação: artigo cientifico, interpretação textual. Para casa: 
Redação: págs. 204 e 205. 
 
    Obs.: Por favor, verifique a agenda de seu(a) filho(a) diariamente e assine-a. 
Erinalda: TIM 9984-1531; Claro 9421-7213 Annejose:TIM 9926-1415 Fixo: 3465-2075 



ATIVIDADES 9º ANO – DIA 13/11/2018 
Sala de aula: 
Redação: correção da atividade de casa. Biologia: reprodução: assexuada e sexuada, consequências da não disjunção dos cromossomos na meiose humana. 
História: correção da atividade xerocada. 
Português: correção de atividades. Acentuação gráfica Artes: correção da pág. 119, questões escritas e resolução. 
Geografia: Imperialismo e disputas na Ásia Meridional. Responder páginas  70 a 73 no caderno de atividades. 
Para casa: Redação: atividade xerocada. 
História: trabalhado com documentos pág. 297 
Biologia: monte modelos usando massa de modelar de diferentes cores para representar os cromossomos visando 
explicar a meiose normal e meiose anômalas em que há disjunção de cromossomos. Use esses modelos para explicar 
como gametas anômalos podem ser formados e como as síndromes estudados podem acontecer. Lembrando que 
apresentação será dia 19/11/18.  
  Horário Provisório para amanhã dia 14/11: Matemática, Matemática, Português, Redação , Desenho e História. 
      Obs.: Por favor, verifique a agenda de seu(a) filho(a) diariamente e assine-a. 
Erinalda: TIM 9984-1531; Claro 9421-7213 
Annejose:TIM 9926-1415 Fixo: 3465-2075 
Aparecida (Psicóloga): TIM (89) 9 9937 – 3204 


