
ATIVIDADES 6º ANO - DIA 05/02/2019 
Sala de aula: Matemática: resolução de questões e atividade extra classe. 
Português: distinção entre linguagem: formal, informal, gíria e da internet, atividade no livro págs. 17 a 35. 
História: correções e cont. da atividade escrita e resolução. Espanhol: introdução ao conteúdo: A divertisse. 
 Para casa: 
Português: págs. 36 e 37 
Matemática: págs. 128 e 19. História: estudar cap. 01 
 
Recadinho: Por motivo superior, quarta-feira, dia 06/02/19, não haverá aula prática de Educação Física. Sendo remarcada para sexta-feira, dia 08/02/19, no horário normal. Agradeço a compreensão. Tia 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 05/02/2019 
Sala de aula: Geografia: correção, os povos europeus colonizadores e os imigrantes que vieram para o Brasil. 
Espanhol: Introdução ao conteúdo: Hablas español. 
Ciências: atividade digitada sobre as propriedades do ar atmosférico e correção da pág. 203 Ed. Física: explicação do texto: “A importância do alongamento e aquecimento nas atividades físicas”. 
Português: estudo sobre verbos: elementos estruturais, conjugação, modo e formas nominais págs. 27 a 30. 
Para casa: Português: no livro págs. 31 a 33 
Geografia: págs. 338 e 339 
 Recadinho: Por motivo superior, quarta-feira, dia 06/02/19, não haverá aula prática de Educação Física. Sendo 
remarcada para sexta-feira, dia 08/02/19, no horário normal. Agradeço a compreensão. Tia 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 8º ANO - 05/02/2019 
Sala de aula: 
Gramática: sentindo próprio e figurado das palavras págs. 15 a 17, classificação do sujeito págs. 18 a 25. Redação: marcas de oralidade, responder as págs. 22 e 23. 
Ciências: correção da atividade digitada sobre sistema digestório e realização da atividade ciência em prática pág. 212. 
“Investigando a digestão dos alimentos.  Para casa: 
Gramática: págs. 26 a 30 
 Recadinho: Por motivo superior, quarta-feira, dia 06/02/19, não haverá aula prática de Educação Física. Sendo 
remarcada para sexta-feira, dia 08/02/19, no horário normal. Agradeço a compreensão. Tia 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 05/02/2019 

Sala de aula: Biologia: atividade digitada sobre sistema solar e após correção. 
História: correções de atividades, cont. do estudo do cap. 01, resolução das págs. 286 e 287. 
Português: atividade sobre orações coordenadas págs. 23 a 26 Arte: cont. do estudo do cap. 01 – questões escritas e resolução. 
Química: continuação ao conteúdo: propriedades de matéria.  
Para casa: História: pág. 288 
Arte: págs. 14 e 19 
 Recadinho: Por motivo superior, quarta-feira, dia 06/02/19, não haverá aula prática de Educação Física. Sendo 
remarcada para sexta-feira, dia 08/02/19, no horário normal. Agradeço a compreensão. Tia 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 


