
ATIVIDADES 6º ANO - DIA 25/03/2019 
Sala de aula: 
Inglês: responder a pág. 34 e 35 do livro. 
Ciências: rochas metamórficas, formação dos fósseis, atividade págs. 252 e 253, combustíveis fosseis.  
Geografia: continuação da resolução de atividade n livro, correção e atividade sobre os pontos de visão e reprodução 
dos mapas. 
Espanhol: cont. do conteúdo: pronombre demonstrativo.  
 

Para casa: 
 
 

   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 25/03/2019 
Sala de aula: 
Ciências: correção da atividade digitada sobre teia alimentar e ecossistema aquático, biomas e suas principais 
características.  
Matemática: correção da atividade proposta; explicação de potenciação e raiz quadrada de números na forma decimal; 
Espanhol: las palavras y los sonidos e atividade págs. 43 e 44. 
Inglês: responder a pág. 33 e 34 do livro. 
Para casa: 
Matemática: no livro pag. 184 questão 1; pag. 186 questões 2, 3, 4; pag. 187 questões 5, 6, 7, 8. 
Ciências: 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 8º ANO - 25/03/2019 
Sala de aula: 
Geografia: fluxo de imigrantes no Brasil e no mundo, responder págs. 423 a 430 
Espanhol: correção da atividade págs. 34 a 36, cont. de la separacion de sílabas.   
Inglês:  responder a pág. 34 e 35 do livro. 
Matemática: correção da atividade proposta; explicação de simetria: simetria de reflexão, simetria de rotação e simetria 
de translação; 
Ciências: sistema cardiovascular no corpo humano, sangue, vasos sanguíneos, coração.  
Para casa:. 
Matemática:  no livro pag. 175 questões 1, 2, 3; pag. 179 questões 1, 2, 3; pag. 180 questão 4; pag. 183 questões 1, 2. 
Espanhol: atividade escrita 
 
   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 25/03/2019 
Sala de aula: 
Espanhol: continuação do conteúdo: imperativo, afirmativo y negativo. 
Inglês: responder a pág. 30 e 31 do livro. 
Geografia: correção de atividade digitada, vídeo sobre os efeitos da globalização.  
Biologia: aplicação de exercícios digitada.   
Química: atividade extra classe.  
Matemática: correção da atividade proposta; explicação de racionalização de radicais; 
Para casa: 
Matemática: no livro pag. 177 questões 1, 2, 3; pag. 178 questões 4, 5; 
 
 

   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 


