
ATIVIDADES 6º ANO - DIA 23/11/2018 
Sala de aula: 
Português: atividade no caderno de caligrafia. Desenho: correção da atividade e revisão geral para prova. 
Artes: cedida para história 
Matemática: correção da atividade, medidas de tempo, correção de atividade, revisão geral para prova e atividade 
digitada. História: correção do retome e revisão oral. 
Redação: análise do paradidático. 
 Para casa:  
Recadinho: Comunicamos que a partir de segunda-feira dia 26/11/18, após as avaliações não haverá aula. 
  
    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 23/11/2018 Sala de aula: 
Inglês; responder a pag. 144 e 145 do livro. 
Ens. Religioso: atividade somativa: O reino de Deus e parábolas.  Português: atividade no caderno de caligrafia. 
Matemática: correção da atividade proposta, revisão para prova; 
Desenho: correção da atividade e revisão geral para prova. Artes: cedida para história 
História: revisão oral. 
Para casa: Matemática: estudar as atividades. 
 
Recadinho: Comunicamos que a partir de segunda-feira dia 26/11/18, após as avaliações não haverá aula. 
    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 - 23/11/2018 Sala de aula: 
Matemática: correção da atividade proposta, revisão para prova; Ens. Religioso:  atividade somativa: O reino de Deus e parábolas 
Artes: cedida para história. 
História: revisão oral. Português: atividade no caderno de caligrafia. 
Desenho:  correção da atividade e revisão geral para prova. 
Para casa: Matemática: estudar as atividades. 
 Recadinho: Comunicamos que a partir de segunda-feira dia 26/11/18, após as avaliações não haverá aula. 
 
    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 23/11/2018 
Sala de aula: 
Ens. Religioso: atividade somativa: O reino de Deus e parábolas Literatura: atividade no caderno 
Desenho: correção da atividade e revisão geral para prova. 
Física: correção das págs. 263 a 265. Matemática: correção da atividade proposta, revisão para prova; 
Para casa: 
Matemática: estudar as atividades.  
Recadinho: Comunicamos que a partir de segunda-feira dia 26/11/18, após as avaliações não haverá aula. 
 
     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 


