
ATIVIDADES 6º ANO - DIA 18/03/2019 
Sala de aula: 
Inglês: atividade no caderno. 
Ciências: correção da atividade digitada, cabordagem do Tema do projeto. “Água fonte de vida” após atividade digitada. 
Geografia: correção, estudo dos pontos de vista e produção de mapas, responder pág. 371. 
Espanhol: correção da atividade do livro págs. 40 e 41, las palavras u los sonidos. 
 

Para casa: 
Geografia: atividade no caderno 
 
 

   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 18/03/2019 
Sala de aula: 
Ciências: atividade digitada sobre: Ecologia e após correção. 
Matemática: correção da atividade proposta; explicação de multiplicação com números na forma decimal; 
Espanhol: correção da atividade do livro págs. 36 e 38, las palavras y los sonidos. 
Inglês: atividade no caderno. 
Para casa: 
Matemática: no livro pag. 171 questões 1, 2; pag. 172 questões 3, 4; pag. 173 questões 5, 6; pag. 174 questões 7, 8, 9. 
 
 

 

   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 - 18/03/2019 
Sala de aula: 
Geografia: atividade no caderno sobre o processo de transformação do espaço geográfico (copiar e responder.) 
Espanhol: correção da atividade no livro págs. 34 a 36, las palavras de sílabas. 
Inglês:  atividade no caderno. 
Matemática:  correção da atividade proposta; 
Ciências: discursão sobre o tema: Tabagismo e atividade digitada sobre o sistema respiratória.  
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 

 

 

ATIVIDADES 9º ANO – DIA 18/03/2019 
Sala de aula: 
Espanhol: correção da atividade do livro págs. 29 a 32, cont. do conteúdo: imperativo ajirmativo y negativi. 
Inglês: atividade no caderno. 
Geografia: correção das págs. 409 a 414, atividade escrita. 
Biologia: atividade dobre as propriedades dos átomos e camadas da eletrosfera. 
Química: a organização dos elétrons no átomo.  
Matemática: correção da atividade proposta; 
Para casa: 
Geografia: atividade caderno 
Espanhol: págs. 34 a 37 
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 


