
ATIVIDADES 6º ANO - DIA 15/03/2019 
Sala de aula: 
Espanhol: cont. do conteúdo: Pronombres interrogativos e demonstrativos. 
Desenho: resolução de questões no caderno de atividade, aula expositiva sobre segmentos congruentes. 
Artes: apresentação da atividade prática, questões escritas e resolução.  
Matemática: resolução de questões xerocadas e resolução de questões no livro págs. 190, 191 e 192 
História: correção da pág. 320, escrita de questões e resolução.  
Inglês: responder no livro pág. 29 a 31. 
 

Para casa: 
Matemática: atividade digitada 
Desenho: atividade digitada 
Espanhol: págs. 40 e 41 
Artes: cont. das resolução.  
História: retomando pág. 321 
 
 

   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 15/03/2019 
Sala de aula: 
Inglês: responder no livro pág. 28 a 30 
Ens. Religioso: a medida do amor ou o amor sem medida págs. 38 a 44 
Espanhol: cont. do conteúdo: uso das expressões sentarse / guedarse bien o mal 
Matemática: correção da atividade proposta; 
Desenho: medida de ângulos e ângulos congruentes ângulo reto, ângulo agudo e ângulo obtuso, bissetriz de um ângulo 
e atividade no caderno de atividades págs. 16 e 17 
Artes: apresentação da atividade prática, questões escritas e resolução. 
Para casa: 
Espanhol: págs. 36 a 38 
Artes: cont. da resolução. 
Matemática: atividade digitada 
 
 

   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 - 15/03/2019 
Sala de aula: 
Matemática:  correção da atividade proposta; explicação de ângulos nos polígonos convexos e nos polígonos regulares; 
Ens. Religioso: De olho no mundo pág. 29, Declaração dos povos indígenas págs. 30 a 32. 
Artes: apresentação da atividade prática, questões escritas e resolução.  
Espanhol: cont. do conteúdo: La separacion de sílabas. 
Desenho: pontos notáveis no triângulo ortocentro, baricentro e encentro. Construções de triângulos e resolução de 
questões.  
Para casa:. 
Desenho: atividade digitada 
Espanhol: págs. 34 a 36 
Matemática:   no livro pag. 163 questão 1; pag. 164 questões 2, 3, 4; pag. 165 questões 5, 6; pag. 166 questões 7, 8. 
Artes: cont. da resolução. 
 
   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 15/03/2019 
Sala de aula: 
Ens., Religioso: as muitas faces da divindade págs. 36 a 41 / 42 a 47, cruzadinha: divindades. 
Física: cont, do conteúdo: a inércia dos corpos. 
Desenho: resolução de questões e atividade no caderno de atividades pág. 15 
Química: cont. do conteúdo: o modelo atual do átomo. 
Matemática: correção da atividade proposta; 
Para casa: 
Matemática: atividade digitada 
 
 
 

   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 


