
ATIVIDADES 6º ANO - DIA 14/11/2018 
Sala de aula: 
Ens. Religioso: o reino de Deus, em 1º lugar – parábolas.  Ed. Física:  atividade digitada. 
Gramática: correção de atividade, reforçando o conteúdo e atividade no caderno. 
Geografia: estudo da Biodiversidade das págs. 208 a 213. 
 Para casa: Geografia: fazer produção de texto dos cap. 1 e 2, da Unidade 8. 
 
 Recadinho: Senhores pais ou responsáveis, comunicamos que amanhã quinta-feira dia 15/11 não haverá aula por 
conta do feriado  da Proclamação da República. Retornaremos às nossas atividades normais sexta-feira dia 16/11/18. 
     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 14/11/2018 
Sala de aula: Geografia: movimentos da população Brasileira no território, responder págs. 204 e 205 (teia do saber). 
Matemática: correção da atividade proposta, explicação de possibilidades e probabilidade. 
História: correção das págs. 322 e 323, correção das questões escritas e estudo do cap. 15 – A produção açucareira e 
outras atividades. Para casa: 
Ed. Física: atividade digitada.  Matemática: no livro pag. 283 questões 1, 2, 3, 4, 5, 6; pag. 286 questões 1, 2, 3, 4. 
História: estudar cap. 15 
 Recadinho: Senhores pais ou responsáveis, comunicamos que amanhã quinta-feira dia 15/11 não haverá aula por 
conta do feriado  da Proclamação da República. Retornaremos às nossas atividades normais sexta-feira dia 16/11/18. 
    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 - 14/11/2018 
Sala de aula: Ed. Física: explicação do texto. 
Português: atividade no caderno. Geografia: as ilhas da Oceania podem “sumir do mapa”, responder teia do saber págs. 234 e 235 
História: correção do retome, questões escritas. 
Matemática:  correção da atividade proposta, Para casa: 
Ed. Física: atividade digitada.  
Matemática: no caderno de atividade pag.149 questões 1; 1;; pag. 150 questões 2, 3, 4; pag. 151 questões 5, 6, 7; 
pag. 152 questões 8, 9; 1, 2; pag. 153 questões 3, 4, 5. História: leitura do cap. 16 – A política do  Segundo Reinaldo.  
Recadinho: Senhores pais ou responsáveis, comunicamos que amanhã quinta-feira dia 15/11 não haverá aula por 
conta do feriado  da Proclamação da República. Retornaremos às nossas atividades normais sexta-feira dia 16/11/18. 
 
    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 14/11/2018 
Sala de aula: 
Matemática: correção da atividade proposta, explicação de área de um polígono regular e áreas de regiões circulares; Português: atividade no caderno. 
Redação: estudo do gênero “Ensaio”, escrita no caderno. 
História: correção das questões escritas e da pág. 297, estudo do cap. 17 – O nosso tempo. Para casa: 
Ed. Física: atividade digitada.  
Matemática: no livro pag. 306 questões 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. História:  retome pág. 329 questões 1 e 2. 
 
 Recadinho: Senhores pais ou responsáveis, comunicamos que amanhã quinta-feira dia 15/11 não haverá aula por 
conta do feriado  da Proclamação da República. Retornaremos às nossas atividades normais sexta-feira dia 16/11/18. 
   
     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 


