
ATIVIDADES 6º ANO - DIA 18/02/2019 
Sala de aula: Inglês: correção da atividade no caderno e resolução da pág. 14 e 15 do livro. 
Ciências: correção da atividade do livro págs. 226 e 227, atividade de revisão no caderno. 
Geografia: estudo sobre os fusos horários, vídeo sobre o conteúdo: Uso do Atlas Geográfico.  Espanhol: el verbo ser en presente de indicativo. 
 Para casa: 
Espanhol: no livro págs. 20 e 21 
 Recadinho: As aulas práticas de Educação Física. Segue em anexo o horário.  
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 18/02/2019 Sala de aula: 
Ciências: correção da atividade digitada, problemas causadas pela poluição atmosférica: inversão térmica, chuva ácida 
e a intensificação do efeito estufa.  Matemática: correção da atividade proposta; explicação de multiplicação de um número natural por uma fração e 
multiplicação entre frações; 
Espanhol: correção da atividade das págs. 14 e 15, cont. do conteúdo: perífrases de futuro. Inglês: atividade no livro didático pág. 17 e 18. 
Para casa: 
Espanhol: no livro págs. 18, 19 e 20. 
 Matemática: no livro estudar pag. 135 questão 1; pag. 136 questões 2, 3, 4; pag. 137 questões 5, 6; pag. 138 questões 
7, 8, 9; pag. 139 questões 10, 11. 
Ciências: leitura do texto págs. 230 e 231, cidadania no dia a dia, medidas internacionais contra poluição do ar, responder pág. 231 
 
Recadinho: As aulas práticas de Educação Física. Segue em anexo o horário.  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 - 18/02/2019 
Sala de aula: 
Geografia: entendendo a Dinâmica interna e externa da Terra e a intensa destruição do meio ambiente no Brasil.  Espanhol: correção da atividade do livro págs. 18 a 20, cont. do conteúdo: los sonidos de la X. 
Inglês:  correção da atividade para casa e resolução da pág 16 e 17 do livro. 
Matemática:  correção da atividade proposta; explicação de cálculo da raiz quadrado de um número e cálculo da raiz quadrada aproximada; 
Ciências: correção da atividade digitada sobre alimentos e nutrientes. 
Para casa: Matemática:  no livro pag. 132 questões 1, 2; pag. 133 questões 3, 4, 5, 6; pag. 134 questões 7, 8, 9; pag. 135 questões 
10, 11, 12.    
 Recadinho: As aulas práticas de Educação Física. Segue em anexo o horário.  
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 18/02/2019 

Sala de aula: Espanhol: correção da atividade do livro págs. 16 a 20; cont. dos conteúdos: la letra L al final de sílaba. 
Inglês: correção da pág. 12 e 13 e resolução da pag. 14 e 15 do livro. 
Geografia: atividade em dupla sobre a globalização, os fluxos econômicos, informacionais e de pessoas. Biologia: estados físicos da matéria, texto “Rio voadores”. 
Química: cont. do conteúdo: a pressão e a mudança de estado.  
Matemática: correção da atividade proposta; Para casa: 
Matemática: no livro pag. 150 questões 9, 10, 11; pag. 151 questões 12, 13, 14, 15; pag. 152 questões 16, 17, 18, 19, 
20; pag. 153 questões 21, 22. Biologia: atividade págs. 227 e 228 
 
Recadinho: As aulas práticas de Educação Física. Segue em anexo o horário.  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 


