
ATIVIDADES 6º ANO - DIA 22/04/2019 

Sala de aula: 
Inglês: introdução ao Cap. 3 pág. 42 a 44 do livro. 
Ciências: práticas agrícolas, drenagem, oração e adubação e irrigação.  

Geografia: estudo das formas do relevo brasileiro, resolução de atividade nas págs. 338 e 339 
Espanhol: cont. do conteúdo: Descripcion física. 
 

Para casa: 
 
Recadinho: Hoje não haverá aula prática de Educação Física, retornaremos nossas atividades normais quarta-feira dia 

24/04. Tia Cibelle 
 
 

   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 22/04/2019 
Sala de aula: 
Ciências: nomeando os seres vivos, o ser humano no reino dos animais, atividade págs. 212 e 213.  

Matemática: correção da atividade proposta, explicação de relação entre a quantidade de vértices, faces e arestas de 
um poliedro; 
Espanhol: introdução ao conteúdo: El cuerpo humano. 

Inglês: responder pág. 45 a 47 do livro. 
Para casa: 
Matemática: no livro pag. 115 questões 1, 2, 3; pag. 116 questões 4, 5. 

 
Recadinho: Hoje não haverá aula prática de Educação Física, retornaremos nossas atividades normais quarta-feira dia 
24/04. Tia Cibelle 

 
   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 - 22/04/2019 

Sala de aula: 
Geografia: os grupos indígenas que vivem em diferentes países, correção págs. 362 e 363. 
Espanhol: introdução ao conteúdo: La lectura te hace libre. 

Inglês:  introdução ao cap. 3 pág. 42 a 44. 
Matemática:  correção da atividade proposta, explicação de adição e subtração de polinômios; 
Ciências: a pele e as sensações: tátil, térmica, dor, correção da atividade do livro págs. 213 a 215. 

Para casa:. 
matemática:  no livro pag. 114 questões 1, 2, 3, 4; pag. 115 questões 5, 6, 7. 
 

Recadinho: Hoje não haverá aula prática de Educação Física, retornaremos nossas atividades normais quarta-feira dia 
24/04. Tia Cibelle 
 

 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 22/04/2019 

Sala de aula: 
Espanhol: introdução ao conteúdo: Nos comunicamos todos.  
Inglês: introdução ao cap. 3 pag. 42 a 44. 

Geografia: a influência climática no continente asiático, responder págs. 362 e 363 
Biologia: correção  da atividade do livro págs. 204 e 205, após aplicação de exercícios no caderno. 
Química:  continuação do conteúdo: os metais e os não metais. 

Matemática: correção da atividade proposta, 
Para casa: 
Matemática: atividade digitada 

 
Recadinho: Hoje não haverá aula prática de Educação Física, retornaremos nossas atividades normais quarta-feira dia 
24/04. Tia Cibelle 
 
 

   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 


