
ATIVIDADES 6º ANO - DIA 30/04/2019 
Sala de aula: 
Matemática: aula expositiva sobre MDC máximo divisor comum e MMC mínimo múltiplo comum. 
Português: graus do adjetivo, atividade no caderno. 
História: estudo do cap. 06 – indígenas no Brasil. 
Redação: correção da atividade de casa 

Para casa: 
Ed. Física: atividade digitada 
Matemática: atividade digitada 
 Redação: atividade digitada 
História: pág. 302 
 
Recadinho: Devido ao feriado do “Dia do trabalhador” informamos que amanhã dia 01/05 não haverá aula. Retornaremos 
com nossas atividades normais na quinta-feira dia 02/05. 
 
Recadinho: Para as “meninas” Sexta-feira dia 03/05, haverá aula pratica de Educação Física no horário normal, para 
repor a aula do dia 22/04. 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 30/04/2019 
Sala de aula: 
Espanhol: correção da atividade porprosta, continuação do conteúdo: las palavras y los sonidos la ll y la y. 
Redação: leitura e interpretação textual 
Ciências: correção da atividade do livro págs. 228 e 229 
Ed. Física: estudo do texto: handebol 
Português: correção de atividades, acentuação das palavras monossílabas e oxítonas.  
Para casa: 
Espanhol: págs. 60 a 62 
Ed. Física: atividade digitada 
Redação: págs. 65 a 68 
Ciências: atividade no caderno 
 
Recadinho: Devido ao feriado do “Dia do trabalhador” informamos que amanhã dia 01/05 não haverá aula. Retornaremos 
com nossas atividades normais na quinta-feira dia 02/05. 
 
Recadinho: Para as “meninas” Sexta-feira dia 03/05, haverá aula pratica de Educação Física no horário normal, para 
repor a aula do dia 22/04. 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 - 30/04/2019 
Sala de aula: 
Gramática: correção de atividades, sinais de pontuação págs. 117 a 122 / 133 a 137. 
Redação: assistir um filme para interpretação. 
Ciências: correção da atividade do livro págs. 226 e 227, oficina sobre cuidados com a pele como evitar ou tataranhes.  
Para casa:. 
Ed. Física: atividade digitada 
Ciências: atividade digitada na plataforma digital trilhas. 
 
Recadinho: Devido ao feriado do “Dia do trabalhador” informamos que amanhã dia 01/05 não haverá aula. Retornaremos 
com nossas atividades normais na quinta-feira dia 02/05. 
 
Recadinho: Para as “meninas” Sexta-feira dia 03/05, haverá aula pratica de Educação Física no horário normal, para 
repor a aula do dia 22/04. 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 30/04/2019 
Sala de aula: 
Biologia: correção dos exercícios no caderno, movimento retilíneo uniformemente variado (MRUV) texto cidadania no 
dia a dia, velocidade no trânsito 
História: cont. do estudo do cap. 05 – A segunda Guerra Mundial 
Português: atividade no caderno sobre orações adjetivas. 
Artes: apresentação da pág. 42 (pratica) correção da pág. 42 (atividade) 
Redação: correção das atividades atrasadas.  
Para casa: 
Ed. Física: atividade digitada 
Redação: atividade digitada 
Artes: questões escritas 
História: págs. 338 e 339 
Biologia: atividade no livro págs. 212 e 213 
 
Recadinho: Devido ao feriado do “Dia do trabalhador” informamos que amanhã dia 01/05 não haverá aula. Retornaremos 
com nossas atividades normais na quinta-feira dia 02/05. 
 
Recadinho: Para as “meninas” Sexta-feira dia 03/05, haverá aula pratica de Educação Física no horário normal, para 
repor a aula do dia 22/04. 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 


