
ATIVIDADES 6º ANO - DIA 29/04/2019 
Sala de aula: 

Inglês: responder pág. 48 e 49 do livro. 
Ciências: extração mineral, principais minas brasileiros.  
Geografia: o ciclo da água, as partes de um rio, o regime dos rios ou regime fluvial, bacias hidrográficas, responder 
págs. 346 e 347. 
Espanhol: cont.; do conteúdo: descripción de caracter.  

Para casa: 
Inglês:   responder a pág. 50 e 51 do livro. 
Espanhol: págs. 56 e 58 
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 7º ANO - DIA 29/04/2019 
Sala de aula: 
Ciências: poríferos e cnidários suas características em formas de vídeos.  
Matemática: correção da atividade proposta, explicação de números positivos e números negativos; a reta numérica e 
comparação de números inteiros; 
Espanhol: cont. do conteúdo: Imperativo negativo, Gerúndio y coordenastes. 
Inglês: responder a pág. 48 e 49 do livro. 
Para casa: 

Inglês:  responder a pág. 50 e 51 do livro. 

Espanhol: págs. 56,57,58 e 59 
Ciências: atividade no livro págs. 228 e 229 
Matemática: no livro pag. 130 questões 1. 2; pag. 131 questões 3, 4; pag. 132 questões 5, 6; pag. 136 questões 1, 2; 
pag. 137 questão 3; pag. 138 questões 4, 5; pag. 139 questões 6, 7. 
 
Recadinho: Amanhã a aula de Geografia será cedida para Espanhol, trazer o material.  
 
   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 - 29/04/2019 
Sala de aula: 
Geografia:  estudo das projeções e diferentes maneiras de representar a Terra. 
Espanhol: cont. do conteúdo: el pretérito pluscuamperjecto de indicativo.  
Inglês: correção da atividade no livro e resumo e atividade no caderno sobre o simple past. 
Matemática:  correção da atividade proposta, explicação de multiplicação de polinômios e divisão de polinômio por um 
monômio; 
Ciências: cuidados com a pele, problemas na pele: verrugas e sarna. 
Para casa:. 
Inglês:  responder a atividade no caderno. 
Espanhol: págs. 52 e 53 
Ciências: atividade no livro págs. 226 e 227 
Matemática: no livro pag. 117 questão 1; pag. 118 questões 2, 3, 4, 5; pag. 119 questões 6, 7, 8; pag. 122 questão 1; 
pag. 123 questões 2, 3; pag. 124 questões 4, 5, 6, 7, 8. 
 
 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 29/04/2019 
Sala de aula: 
Espanhol: cont. do conteúdo: contraste entre l voz activa y la voz passiva. 
Inglês; correção da atividade no livro e resumo e atividade no caderno sobre o WH Questions. 
Geografia: estudo dos aspectos territoriais, populacionais e econômicos do Japão. 
Biologia: estudando o movimento a segunda parte, aceleração e aceleração media.  
Química: atividade da apostila sobre o conteúdo: A classificação período.  
Matemática: correção da atividade proposta, explicação da fórmula resolutiva; 
Para casa: 
Inglês; responder a atividade no caderno. 
Espanhol: págs. 54 e 55 
Química: atividade digitada 
Biologia: atividade no caderno 
Matemática: no livro pag. 116 questões 3, 4; pag. 117 questões 5, 6; pag. 118 questões 7, 8. 
 
 

   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 


