
ATIVIDADES 6º ANO - DIA 07/02/2019 
Sala de aula: Matemática: correção da atividade, revisão do conteúdo trabalhado. 
Ciências: correção da atividade do livro pág. 220, movimento de translação da Terra, calendários, estáveis do ano. 
Redação: pessoa e personagem. História: estudo do cap. 02 – Registro da história. 
 Para casa: 
Ciências: atividade digitada 
Matemática: atividades págs. 130 e 131 Redação: págs. 28 e 29 
História: pág. 290 – Entrevista. 
 
    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 
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ATIVIDADES 8º ANO - 07/02/2019 Sala de aula: 
História: estudo do cap. 02 – A Resolução Industrial, resolução das págs. 311 e 312. 
Redação: atividade no caderno sobre Entrevista. Geografia: acidentes que ocorrem devido a intensa ação humana sobre a natureza e responder págs. 386 a 388. 
Ciências: saúde bucal, aparelhos ortodônticos, atividade pág. 221, alimentação humana. 
Inglês: atividade digitada. Para casa: 
Inglês: customizar uma peça de roupa ou acessório, de acordo com as atividades propostas em classe, e estar sempre 
acompanhado de um adulto no desenvolvimento da atividade. Data de entrega: 14/02/2019. Ciências: atividade ciência em prática pág. 223. 
História: pág. 316 
    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 9º ANO – DIA 07/02/2019 
Sala de aula: 
Redação: atividade sobre Discurso no caderno. Gramática: elementos estruturais da palavra págs. 14 a 22 / 30 a 38. 
Ed. Física: explicação do texto: “A importância do alongamento e aquecimento nas atividades físicas”. 
Desenho: correção de atividades e atividade extra classe. Inglês: atividade digitada. 
Geografia: fluxos de captais, as moedas virtuais, as multinacionais e a produção de mercadorias no mundo e responder 
págs. 364 e 365.  Para casa: 
Redação: págs. 25 e 26 
 
    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 


