
ATIVIDADES 6º ANO - DIA 26/04/2019 
Sala de aula: 
Português: atividade no caderno de caligrafia, leitura e interpretação de texto. 
Desenho: aula expositiva sobre perímetro. 
Artes: estudo do cap. 03 – O que interessa aos pintores, resolução da pág. 41 
Matemática: revisão do conteúdo abordado. 
História: cont. das questões escritas, resolução e correção. 
Inglês: responder a pág. 45 a 47 do livro. 

Para casa: 
desenho: caderno de atividades págs. 53 e 54 
artes: atividade prática pág. 43 
 
Recadinho: Amanhã, 27/04, não haverá aulas relacionadas à OBMEP Olimpíada Brasileira de Matemática. 
 
 

   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 26/04/2019 
Sala de aula: 
Inglês: atividade escrita sobre o have e has. 
Ens. Religioso: sofrer com o outro págs. 64 a 67, 76 a 78 
Português: atividade no caderno de caligrafia, leitura e interpretação de texto. 
Matemática: correção da atividade proposta, revisão para o simulado. 
Desenho: aula expositiva sobre classificação dos triângulos quanto aos lados, definição elementos.  
Artes: cont. do estudo do cap. 03, resolução da pág. 43 
Para casa: 
Ens. Religioso: Jesus e Compaixão págs. 72 e 73 (85 a 87) 
Desenho: caderno de atividades pág. 31 
Artes: pág. 48 
Matemática: estudar as atividades  
 
Recadinho: Amanhã, 27/04, não haverá aulas relacionadas à OBMEP Olimpíada Brasileira de Matemática. 
 
   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 - 26/04/2019 
Sala de aula: 
Matemática:  correção da atividade proposta, revisão para o simulado. 
Ens. Religioso: o povo de Israel págs. 56, 62, 76 a 86 
Artes: estudo do cap. 03 – Arte e cotidiano, resolução das págs. 42, 43 e 44, 46. 
Português:  atividade no caderno de caligrafia, leitura e interpretação de texto. 
Desenho: construções de quadriláteros, caderno de atividade pág. 27 
Para casa:. 
Ens. Religioso: Façam vocês pág. 63 
Artes: págs. 47 
Matemática: estudar as atividades  
 
Recadinho: Amanhã, 27/04, não haverá aulas relacionadas à OBMEP Olimpíada Brasileira de Matemática. 
 
 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 26/04/2019 
Sala de aula: 
Ens. Religioso: o mistério da marte págs. 64 -72 (76 – 84) 
Literatura: estudo sobre o Barroco. 
Desenho: construções homotéticas e resolução de questões.  
Química: apresentação de trabalhos sobre a tabela periódica.  
Matemática: correção da atividade proposta, revisão para o simulado. 
Para casa: 
Matemática: estudar as atividades  
 
Recadinho: Amanhã, 27/04, não haverá aulas relacionadas à OBMEP Olimpíada Brasileira de Matemática. 
 
 

   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 


