
ATIVIDADES 6º ANO - DIA 14/03/2019 
Sala de aula: 
Matemática: aula expositiva sobre operações inversas> multiplicação e divisão, expressão numéricas, resolução de 
questões. 
Ciências: filme documental sobre a capacidade e curiosidade dos vulcões, após atividade digitada sobre: placas 
tectônicos, terremotos, pangeia e vulcões. 
Redação: exercício de interpretação textual. 
História: correção das págs. 312, 313, 318 e 319, organização do trabalho sobre os diferentes tipos de religião e a 
intolerância religiosa.  
 

Para casa: 
Matemática: no livro págs. 190 a 192 e atividade digitada. 
Redação: atividade no caderno 
História:  pág. 320 
 
Horário Provisório para amanhã dia 15/03: Espanhol, Desenho, Artes, Matemática, História e Inglês. 
 
 

   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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Erinalda: TIM 9984-1531; Claro 9421-7213 
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Aparecida (Psicóloga): TIM (89) 9 9937 – 3204 

 

ATIVIDADES 8º ANO - 14/03/2019 
Sala de aula: 
História: apresentação da atividade pág. 335, sobre os Direitos Humanos, cont. do estudo do cap. resolução das págs. 
340 e 341. 
Redação: exercício de interpretação textual. 
Geografia: correção, o aumento da população em países sub desenvolvidos e redução da população em países 
desenvolvidos, a população mundial e a pirâmide etária. 
Ciências: correção da atividade do livro págs. 254 a 257, texto para trabalhar a cidadania no dia a dia: Toleagismo.  
Inglês:  responder no livro pág. 29 e 31. 
Para casa:. 
Redação: atividade no caderno 
História: pág. 344 
 
Horário Provisório para amanhã dia 15/03: Matemática, Matemática, Ens. Religioso, Artes, Espanhol e Desenho. 
 
   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 14/03/2019 
Sala de aula: 
Geografia: os hábitos e costumes dos povos que fazem parte da cultura de povos imigrantes, responder págs. 409 a 
414. 
Ens. Religioso: atividade digitada / memória. 
Desenho: aula expositiva sobre semelhança de polígonos, polígonos semelhantes e exercício de fixação.  
Redação: exercício de interpretação textual. 
Inglês: atividade e anotações caderno. 
Para casa: 
 
Horário Provisório para amanhã dia 15/03: Ens. Religioso, Física, Desenho, Química, Matemática e Matemática. 
 
 
 

   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 


