
ATIVIDADES 6º ANO - DIA 20/11/2018 
Sala de aula: 
Matemática: correção da atividade, medida de massa e atividade no livro pág. 297 Português; correção de atividades, reforçando o conteúdo estudado. 
História: cont. do estudo do cap. 16, correção das questões 1, 2, 3 e 4, cont. da resolução pág. 273 questões 5, 6 e 7. 
Inglês: responder págs. 144 e 145 do livro. 
 Para casa: História: analise o texto e a imagem pág. 273 
Matemática: no livro págs. 293 e 294 caderno de atividades págs. 172 e 173. 
 
 Recadinho: Para encerrarmos as aulas práticas de Educação Física, realizaremos os Jogos Interclasse 2018 na quadra 
da escola, onde serão disputadas as modalidades:  Futsal(meninos) e Handebol(meninas). Os jogos serão realizados nos seguintes dias: - masculino: quinta-feira (22/11) às 15:45h; 
- feminino: sexta-feira (23/11) às 15:45h. 
Contamos com a presença de todos! Profª: Cibelle França 
 
    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 20/11/2018 
Sala de aula: 
Ed. Física: correção da atividade. Desenho: correção da atividade. 
Redação: estudo das características do gênero crônica argumentativa.  
Geografia: estudo dos aspectos da população brasileira. Português; correção de atividades, reforçando o conteúdo estudado. 
Para casa: 
Geografia: caderno de atividades págs. 70 e 71 
 Recadinho: Não esqueça: a análise do paradidático será quinta-feira dia 22/11. Tia Simone Leite 
 Recadinho: Para encerrarmos as aulas práticas de Educação Física, realizaremos os Jogos Interclasse 2018 na quadra 
da escola, onde serão disputadas as modalidades:  Futsal(meninos) e Handebol(meninas). 
Os jogos serão realizados nos seguintes dias: - masculino: quinta-feira (22/11) às 15:45h; 
- feminino: sexta-feira (23/11) às 15:45h. 
Contamos com a presença de todos! Profª: Cibelle França     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 - 20/11/2018 
Sala de aula: 
Gramática: correção de atividades e atividade digitada. Ciências: correção da atividades págs. 242, 243, 249 
Desenho:  correção da atividade. 
Redação: estudo das características do gênero Artigo acadêmico. Para casa: 
 
Recadinho: Não esqueça: a análise do paradidático será quinta-feira dia 22/11. Tia Simone Leite 
 Recadinho: Para encerrarmos as aulas práticas de Educação Física, realizaremos os Jogos Interclasse 2018 na quadra 
da escola, onde serão disputadas as modalidades:  Futsal(meninos) e Handebol(meninas). Os jogos serão realizados nos seguintes dias: - masculino: quinta-feira (22/11) às 15:45h; 
- feminino: sexta-feira (23/11) às 15:45h. 
Contamos com a presença de todos! Profª: Cibelle França 
 
    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 20/11/2018 
Sala de aula: 
Redação: estudo das características do gênero Artigo acadêmico. Biologia: correção do teste págs. 359 e 360 
História: cont. do estudo do cap. 17: O Nosso Tempo. 
Português: correção de atividades, reforçando o conteúdo estudado. Artes: correção das questões escritas e revisão oral. 
Geografia: os novos tigres asiáticos, 
Para casa: História: cont. do retome pág. 329 
Geografia: teia do saber págs. 234 e 235, caderno de atividades págs. 73 a 79 
Recadinho: Não esqueça: a análise do paradidático será quinta-feira dia 22/11. Tia Simone Leite 
 
 Recadinho: Para encerrarmos as aulas práticas de Educação Física, realizaremos os Jogos Interclasse 2018 na quadra 
da escola, onde serão disputadas as modalidades:  Futsal(meninos) e Handebol(meninas). Os jogos serão realizados nos seguintes dias: - masculino: quinta-feira (22/11) às 15:45h; 
- feminino: sexta-feira (23/11) às 15:45h. 
Contamos com a presença de todos! Profª: Cibelle França 
      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 


