
ATIVIDADES 6º ANO - DIA 23/04/2019 

Sala de aula: 
Matemática: aula expositiva sobre números primos e compostos e atividade digitada. 
Português: leitura e interpretação de texto págs. 64 a 70. 

História: correção da pág. 294, cont. do estudo do cap. 05, resolução da pág. 296. 
Redação: correção das atividades do livro. 
 

Para casa: 
Matemática: atividade digitada 
História: retomando pág. 297 

 
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 23/04/2019 

Sala de aula: 
Geografia: estudo do papel e participação dos indígenas no Brasil, atividade págs. 354 e 355. 
Redação: continuação de figura de linguagem. 

Ciências: aplicação da atividade do livro pág. 220 e após correção.  
Ed. Física: explicação do texto: handebol. 
Português: leitura e interpretação de texto págs. 55 a 61 

Para casa: 
Ciências: atividade no caderno 
 

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 - 23/04/2019 
Sala de aula: 

Gramática: vozes do verbo, agente da passiva e atividade na gramática págs. 159 a 163. 
Redação: correção das atividades do livro. 
Ciências: atividade sobre a importância da pele e as suas camadas. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATIVIDADES 9º ANO – DIA 23/04/2019 

Sala de aula: 
Biologia: correção da atividade no caderno sobre movimento. 
História: cont. do estudo do cap. 05 – correção das págs. 328 e 329. 

Português: leitura e interpretação de texto págs. 40 a 46 
Arte: estudo do cap. 03 – Mulheres Artista.   
Redação: correção das atividades do livro. 

Para casa: 
Redação: atividade digitada 
História: leitura do cap. 05, “filme sobre o Holocausto” O menino do pijama listrado. 

Arte: pág. 42 (atividade) pág. 42 (prática). 
 
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 


