
ATIVIDADES 6º ANO - DIA 27/05/2019 
Sala de aula: 
Inglês: resumo e atividade escrita sobre a gramática. 
Ciências: correção da atividade do livro págs. 258 e 259, texto sobre cidadania “Medicamentos, saúde e meio 
ambiente”.  
Geografia: correção, os avanços na previsão do tempo. Os vários tipos de clima no mundo. Sociedade e clima, 
formação de roda de estudo dobre o tema abordado. 
Espanhol: cedido para geografia. 
 

Para casa: 
Inglês: atividade na plataforma digital. 
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 27/05/2019 
Sala de aula: 
Ciências: correção da atividade no caderno sobre Cienídeos e atividade págs. 258 e 259. 
Matemática: correção da atividade proposta; explicação do volume do paralelepípedo e do cubo; 
Espanhol: cedida para redação. 
Redação: atividade no caderno sobre conotação e denotação. 
Inglês: resumo e atividade escrita sobre a gramática. 
Para casa: 
Inglês: atividade na plataforma digital. 
Matemática: no livro pag. 184 questões 1, 2 ; pag, 185 questão 3; pag. 186 questões 4, 5; pag. 187 questão 6. 
 
   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 - 27/05/2019 
Sala de aula: 
Geografia; o baixo desenvolvimento industrial e tecnológico de países subdesenvolvidos, responder págs. 394 e 395. 
Espanhol: cedida para redação. 
Redação: estudo das características do gênero Resenha.  
Inglês:  resumo e atividade escrita sobre a gramática. 
Matemática:  correção da atividade proposta; explicação de coleta de dados: variáveis estatísticas e distribuição de 
frequências; 
Ciências: parte periférica do sistema nervoso. 1 – sistema nervoso somático, 2 – sistema nervoso autônoma e 
correção págs. 262 e 263. 
Para casa:. 
Inglês: atividade na plataforma digital. 
Matemática: no livro pag. 159 questões 1, 2; pag. 160 questões 3, 4, 5; pag. 163 questões 1, 2; pag. 164 questão 3. 
 
 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 27/05/2019 
Sala de aula: 
Espanhol: cedida para a matemática.  
Inglês: resumo e atividade escrita sobre a gramática. 
Geografia: o fundamentalismo islâmico, responder págs. 408 e 409. 
Biologia: pteridófitos, gimnospermas.  
Química: atividade digitada. 
Matemática: correção da atividade. 
Para casa: 
Inglês: atividade na plataforma digital. 
Biologia: atividade do livro págs. 249 e 250. 
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 


