
ATIVIDADES 6º ANO - DIA 31/05/2019 
Sala de aula: 
Português: atividade no caderno de caligrafia e digitada. 
Desenho: resolução de questões. 
Artes: correção das págs. 54 e 55, atividade xerocada. 
Matemática: resolução de atividades. 
Inglês: atividade no livro pág. 63 a 65. 
 

Para casa: 
Artes: cont. da resolução da atividade xerocada. 
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 

 

ATIVIDADES 7º ANO - DIA 31/05/2019 
Sala de aula: 
Inglês: atividade no livro pág. 64 a 66. 
Artes: correção das págs. 53 e 57, atividade xerocada. 
Português: atividade no caderno de caligrafia e digitada. 
Matemática: correção da atividade proposta. 
Desenho: resolução de questões. 
Para casa: 
Artes: cont. da resolução da atividade. 
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 

 

ATIVIDADES 8º ANO - 31/05/2019 
Sala de aula: 
Matemática: correção da atividade proposta; explicação de rol e intervalos de classe; 
Desenho: resolução de questões.  
Artes: correção das págs. 59 e 61 e atividade xerocada. 
Português:  atividade no caderno de caligrafia e digitada. 
Para casa:. 
Artes: cont. da resolução das questões xerocada. 
Matemática:  no livro pag. 167 questões 1, 2. 
 
 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 31/05/2019 
Sala de aula: 
Desenho: resolução da atividade. 
Literatura: atividade no caderno. 
Matemática: correção da atividade proposta; explicação de ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma 
transversal e o teorema de tales; 
Química: cont. do conteúdo: as ligações químicas. 
Para casa: 
Desenho: caderno de atividade pág. 69 
Matemática: no livro pag. 164 questões 1, 2, 3; pag. 165 questões 4, 5, 6. 
Química: atividade na plataforma. 
 
 
 

   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 


