
ATIVIDADES 6º ANO - DIA 01/02/2019 
Sala de aula: 
Português: atividade no caderno de caligrafia, leitura e interpretação de texto. Desenho: aula sobre demarcações de ângulos, introdução a geometria, ponto, reta e plano e atividade no caderno de 
atividades, questões das págs. 5 e 6. Artes: estudo do cap. 01 – Viver a arte. Matemática: correção de atividades. 
História: correção das págs. 282, 283 e 284, resolução do Retomando pág. 285. 
Inglês: atividade com musica, introdução ao livro pág. 6 e 7. 
 Para casa: História: questões escritas 
Artes: resolução pág. 11 
Matemática: no livro págs. 5 e 6  
Horário Provisório para Segunda-feira dia 04/02: Inglês, Ciências, Ciências, Geografia, Geografia e Redação.  
 Recadinho: As aulas práticas de Educação Física terão início a partir de segunda-feira, dia 04/02/2019. Segue em 
anexo.  Meninas 5º e 6º ano: segunda e quarta 16:30h ás 17:20h 

Meninas 7º, 8º e 9º ano: segunda e quarta 17:20 às 18:10h. 
Meninos: 5º e 6º ano: terça e quinta 16:30h às 17:20h Meninos 7º, 8º e 9º ano: terça e quinta 17:20h às 18:10h. 

    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 01/02/2019 Sala de aula: 
Inglês: atividade com música, e introdução ao livro pag. 6 e 7 com algumas anotações no caderno. 
Ens., Religioso: todos juntos, aprendendo com as diferenças, bingo educativo: Viver valores. Português: atividade no caderno de caligrafia, leitura e interpretação de texto. 
Matemática: correção da atividade. 
Desenho: resolução das questões referentes a aula anterior e atividade extra classe. Artes: estudo do cap. – 01 – As raízes da cultura brasileira. 
Para casa: 
Artes: atividade pág. 11 Desenho: caderno de atividades pág. 7 questão 5. 
Matemática: atividade digitada 
 Horário Provisório para Segunda-feira dia 04/02: Ciências, Matemática, matemática, Redação, Ciências e Inglês..  
 Recadinho: As aulas práticas de Educação Física terão início a partir de segunda-feira, dia 04/02/2019. Segue em anexo.  

Meninas 5º e 6º ano: segunda e quarta 16:30h ás 17:20h 
Meninas 7º, 8º e 9º ano: segunda e quarta 17:20 às 18:10h. Meninos: 5º e 6º ano: terça e quinta 16:30h às 17:20h 
Meninos 7º, 8º e 9º ano: terça e quinta 17:20h às 18:10h. 

    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 8º ANO - 01/02/2019 
Sala de aula: 
Matemática: correção da atividade proposta, explicação de potências com base negativa, potencias com expoente 
inteiro negativo e propriedades da potência. Ens. Religioso:  todos juntos, aprendendo com as diferenças, bingo educativo: por que trabalhar viver valores. 
Artes: estudo do cap. 01 –Divina Arte. Português:  atividade no caderno de caligrafia, leitura e interpretação de texto. 
Desenho: resolução de questões referentes  a aula anterior, trocar uma reta que seja perpendicular a um segmento 
dado. Para casa: 
Artes: atividade escrita e prática págs. 9 e 10 
Desenho: caderno de atividades pág. 7 Matemática: no livro pág. 112 questão 1,2 pág. 113 questões 3, 4, 5 pág. 114 questões 6, 7, 8, 9 pág. 115 questões 10, 
11 e 12 
 
 Recadinho: As aulas práticas de Educação Física terão início a partir de segunda-feira, dia 04/02/2019. Segue em 
anexo.  

Meninas 5º e 6º ano: segunda e quarta 16:30h ás 17:20h 
Meninas 7º, 8º e 9º ano: segunda e quarta 17:20 às 18:10h. 

Meninos: 5º e 6º ano: terça e quinta 16:30h às 17:20h 
Meninos 7º, 8º e 9º ano: terça e quinta 17:20h às 18:10h. 

    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 01/02/2019 
Sala de aula: 
Ens. Religioso: todos juntos, aprendendo com as diferenças, bingo educativo: por que trabalhar viver valores. Literatura: conceito e funções da literatura e atividade no livro. 
Desenho: aplicação do teorema de Tales (continuação) correção de atividade referente a aula anterior. 
Química: introdução ao conteúdo: Propriedades da matéria. Matemática: correção da atividade proposta, explicação de representações em perspectivas.   
Para casa: 
Desenho:  caderno de atividades págs. 6 e 7 Matemática: no livro pág. 115 questões 1, 2, 3 pág. 117 questões 5, 6 pág. 119 questão 8 pág. 120 questões 9, 10 pág. 
123 questão 13, 14 
 Horário Provisório para Segunda-feira dia 04/02: Espanhol, Inglês, Geografia, Biologia, Redação e Matemática..  
 Recadinho: As aulas práticas de Educação Física terão início a partir de segunda-feira, dia 04/02/2019. Segue em anexo.  

Meninas 5º e 6º ano: segunda e quarta 16:30h ás 17:20h 
Meninas 7º, 8º e 9º ano: segunda e quarta 17:20 às 18:10h. Meninos: 5º e 6º ano: terça e quinta 16:30h às 17:20h 
Meninos 7º, 8º e 9º ano: terça e quinta 17:20h às 18:10h. 

    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 


