
ATIVIDADES 6º ANO - DIA 23/05/2019 
Sala de aula: 
Matemática: aula expositiva sobre números mistos, fracos improprias e equivalentes, resolução de questões.  
Ciências: solubilidade das substâncias, concentração de uma solução, ciências em pratica págs. 250, 253 e 254, 
atividade págs. 258 e 259. 
Redação: história em quadrinhos, exercício págs. 76 e 77 
História: cont. do estudo do cap. 07 – Ocidente Clássico, resolução da págs. 317 e 318 
 

Para casa: 
Matemática: atividade digitada  
Redação: atividade na plataforma digital 
Ciências: atividade online na plataforma FTD. 
História: atividade online na plataforma FTD. 
 
Recadinho:  “Meninas” Segunda-feira, dia 27/05, não haverá aula prática de Educação Física. Tia Cibelle. 
 
Recadinho: O titulo do nosso paradidático já foi divulgado na sala. Preparem-se para a análise dia 18/06. Tia Simone 
Leite. 
 
 

   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 23/05/2019 
Sala de aula: 
Gramática: correção de atividades, acentuação gráfica dos hiatos tônicos i/u e dos verbos ter e vir, resolução de atividade 
na gramática págs. 140 a 147. 
Ciências: atividade no caderno. 
História: cont. do estudo do cap. 05 – A Reforma Religioso, correção da pág. 325, resolução das págs. 328 e 334 
Redação: análise do paradidático. 
Geografia: Os problemas ambientais no campo, indústria e urbanização no Brasil. 
Para casa: 
Redação: atividade na plataforma digital 
Ciências: acesse a plataforma FTD:  1 opção – publicações e recursos. 2 opção – procurar-se assistir o vídeo  “A 
reprodução das minhocas”. 
História: atividade na plataforma FTD 
 
Recadinho:  “Meninas” Segunda-feira, dia 27/05, não haverá aula prática de Educação Física. Tia Cibelle. 
 
Recadinho: O titulo do nosso paradidático já foi divulgado na sala. Preparem-se para a análise dia 18/06. Tia Simone 
Leite. 
 
   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 - 23/05/2019 
Sala de aula: 
História: cont. do estudo do cap. 07 – Brasil Independente, resolução das págs. 338, 339, 340, 144 e 345 
Redação: análise do paradidático. 
Geografia: as disparidades socioeconômico em países desenvolvidos.  
Ciências: apresentação dos grupos sobre problema que podem seguir no sistema excretor, após correção da atividade 
págs. 262 e 263. 
Inglês:  responder a pág. 63 e 64 do livro. 
Para casa:. 
Ciências: atividade online na plataforma FTD, e leitura do texto “estudo revela que dormir pode ajudar a proteger o 
sistema nervoso, para isso acesse na plataforma. 1 opção – Acervo de links, 2 opção – buscar por sistema nervoso e 3 
opção – Disciplina: ciência.  
História: atividade plataforma FTD. 
 
Recadinho:  “Meninas” Segunda-feira, dia 27/05, não haverá aula prática de Educação Física. Tia Cibelle. 
 
Recadinho: O titulo do nosso paradidático já foi divulgado na sala. Preparem-se para a análise dia 18/06. Tia Simone 
Leite. 
 
 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 23/05/2019 
Sala de aula: 
Redação: editorial, exercício págs. 70 e 71 
Gramática: regência verbal e nominal, estudo da crase, resolução de atividade na gramática. Págs. 138 a 134 / 135 a 
142 
Desenho: aula expositiva sobre teorema de Pitágoras e suas aplicações, atividade no caderno de atividade págs. 22 e 
23. 

Inglês:  responder a pág. 63 e 64 do livro. 

Geografia: resolução de atividade, o Islamismo e sua expansão, resolução Islâmica no Irã. 
Para casa: 
Redação: págs. 72 e 73 
 
Recadinho:  “Meninas” Segunda-feira, dia 27/05, não haverá aula prática de Educação Física. Tia Cibelle. 
 
Recadinho: O titulo do nosso paradidático já foi divulgado na sala. Preparem-se para a análise dia 18/06. Tia Simone 
Leite. 
 
 

 

   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 


