
ATIVIDADES 6º ANO - DIA 13/05/2019 

Sala de aula: 
Inglês: continuação da atividade escrita e explicação.  
Ciências: correção da atividade do livro págs. 242 a 245, atividade de revisão no caderno após correção. 

Geografia: atividade sobre: internet e a revolução dos meios de conhecimento e os problemas urbanos. 
Espanhol: cont. do conteúdo: signos de exclamacion e interrogacion e correção da atividade digitada. 
 

Para casa: 
 
Recadinho: Trazer o Atlas Geográfico quarta-feira para a aula de geografia. Tia Tatiana. 

 
 

   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 13/05/2019 

Sala de aula: 
ciências: atividade digitada sobre platelmintos e nematelmintos e após correção. 
matemática: correção da atividade proposta; explicação de multiplicação de números inteiros;  

espanhol: cont. do conteúdo: la ll y la y e revisão do conteúdo.  
inglês: atividade escrita e oral. 
Para casa: 

matemática: livro pag. 153 questões 1, 2, 3, 4; pag. 154 questões 5, 6; pag. 155 questões 7, 8, 9. 
 
   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 - 13/05/2019 
Sala de aula: 
Geografia: correção, texto sobre o território nacional e os povos indígenas, produção de questionamentos sobre o 

conteúdo apresentado.  
Espanhol: cont. do conteúdo: los heterofônicos e atividade digitada. 
Inglês:  atividade escrita e oral. 

Matemática:  correção da atividade proposta. 
Ciências: atividade digitada sobre sistema urinário. 
Para casa:. 

Geografia: atividade extra divisão de grupos e orientações do conteúdo a ser produzido. 
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 13/05/2019 

Sala de aula: 
Espanhol: correção da atividade do livro págs. 54 e 55, continuação do conteúdo: articulo neutro lo y los digrajos ch y ll.  
Inglês: revisão escrita e oral. 

Geografia: estudo dos indicadores socioeconômicos do oriente Médio.  
Biologia: correção da atividade digitada sobre tabela periódica. 
Química: correção da atividade digitada e correção da atividade de física. 

Matemática: correção da atividade proposta. 
Para casa: 
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 

Aparecida (Psicóloga): TIM (89) 9 9937 – 3204 


