
ATIVIDADES 6º ANO - DIA 24/04/2019 
Sala de aula: 
Ens. Religioso: um caminho de iluminação págs. 60 a 63 
Ed. Física: explicação do texto: handebol 
Desenho: medidas de comprimento, determinação do metro, resolução de questões. 
Gramática: gênero e número do adjetivo, atividade na gramatica págs. 54 a 60 / 96 a 101 
Geografia: resolução de atividade págs. 338 e 339, estudo das águas continentais.  
 

Para casa: 
Ens. Religioso: págs. 64 e 65 
 
 

   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 24/04/2019 
Sala de aula: 
Geografia: estudo das principais atividades econômicas do Brasil, correção e resolução das pág. 358 
Matemática: correção da atividade proposta, explicação dos não poliedro; 
História: correção das questões escritas, cont. do estudo do cap. 05 
Desenho: triângulos, construções elementares, resolução de questões.  
Para casa: 
História: pág. 319 
Matemática: no livro pag. 118 questões 1, 2; pag. 119 questões 3. e 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 - 24/04/2019 
Sala de aula: 
Ed. Física:  explicação do texto: handebol 
Português: atividade no livro sobre vozes do verbo págs. 18 a 23. 
Geografia: as minorias nacionais e conflitos no mundo. 
Desenho: resolução de questões em sala e intra divisão ao assunto quadrilátero.   
História: estudo do cap. 05 – A resolução Americana 
Matemática:  correção da atividade proposta. 
Para casa:. 
História: pág. 291 
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 24/04/2019 
Sala de aula: 
Matemática: correção da atividade proposta, explicação de resolução de equações do 2º grau completas: fatoração, 
completar quadrados e fórmula resolutiva; 
Física: introdução ao conteúdo: a atração gravitacional.  
Ed. Física: explicação do texto: handebol 
Geografia: correção, os aspectos populacionais e econômicas da Ásia. 
História: cont. do filme sobre o Holocausto “O menino do pijama listrado”. 
Para casa: 
Matemática: no livro pag. 115 questões 1, 2; pag. 116 questões 3, 4; pag. 117 questões 5, 6; pag. 118 questões 7, 8.e 
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 

 



 

 


