
ATIVIDADES 6º ANO - DIA 02/08/2019 
Sala de aula: 
Português: leitura e interpretação de texto. Atividade no caderno de caligrafia. 
Desenho: aula expositiva sobre triângulos.  
Artes: Estudo do cap.05-Teatro para ser e interpretar 
Matemática: correção da atividades. 
História: estudo do cap. 08 – Grécia Antiga, resolução da pág. 278 
Inglês: introdução ao cap. 5 do livro pág 78 a 81. 
 

Para casa: 
Artes: Atividade prática, produção de uma máscara. 
Matemática: atividade digitada 
Desenho: caderno de atividade págs. 59 e 60 
História: pág. 284 
Inglês: traduzir o texto para o português e responder as perguntas da pág 82 do livro em uma folha separada para 
entregar segunda feira dia 05/08 e responder a pág 83 do livro. 
 
 

   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 02/08/2019 
Sala de aula: 
Inglês: introdução ao cap. 5 do livro pág 78 a 81. 
Ens. Religioso: os virtudes dos antigos págs. 106 a 109 
Português: leitura e interpretação de texto. Atividade no caderno de caligrafia. 
Matemática: explicação de expressões algébricas e simplificação de expressões algébricas; 
Desenho: aula expositiva sobre quadriláteros, construções elementares.  
Artes: Estudo do cap 05-O que é belo? 
Para casa: 
Artes: Atividade da pág 67 
Desenho: atividade no caderno de atividades págs. 45 e 46 
Ens. Religioso: pág. 110 
Inglês: responder a pág 82 e 83 do livro. 
Matemática: no livro pag. 104 questão 1; pag. 105 questões 2, 3, 4pag. 106 questões 5, 6, 7; pag. 107 questões 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 

 

Annejose:TIM 9926-1415 Fixo: 3465-2075 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES 8º ANO - 02/08/2019 
Sala de aula: 
Matemática:  explicação de triângulos e sua classificação quanto aos lados e aos ângulos, pontos notáveis de um 
triângulo: alturas, bissetrizes, 
mediatrizes e meridianas; 
Ens. Religioso: o que significa ser católico págs. 82 a 85 
Artes:  estudo do cap-05-De olho no espaço. 
Português:  leitura e interpretação de texto. Atividade no caderno de caligrafia. 
Desenho: aula expositiva sobre trocado de circunferência tangente.  
Para casa:. 
Artes:  atividade da pág. 80 
Desenho: atividade no caderno de atividades págs. 41 e 42 
Matemática: no livro pag. 102 questões 1, 2; pag. 103questões 3, 4; pag. 104 questões 5, 6; pag. 110 questões 1, 2, 3, 
4. 
 
 Obs.: Por favor, verifique a agenda de seu(a) filho(a) diariamente e assine-a. 
Erinalda: TIM 9984-1531; Claro 9421-7213 



ATIVIDADES 9º ANO – DIA 02/08/2019 
Sala de aula: 
Ens. Religioso: o bem e o mal são pata sempre? Págs. 120 a 124 / 130, 144 a 147 
Literatura: estudo do Arcadismo.  
Desenho: resolução de questões.  
Química: substâncias é misturas 
Matemática: explicação de o teorema de Pitágoras e suas aplicações; 
Para casa: 
 

Matemática: no livro pag. 102 questões 1, 2; pag. 103 questões 3, 4; pag. 104 questões 5, 6, 7. 
 
 

   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 


