
ATIVIDADES 6º ANO - DIA 05/08/2019 
Sala de aula: 
Inglês: responder as págs. 84 e 85 e fazer a correção no livro 
Ciências: composição da água, a água e seus estados físicos.  
Geografia: os lugares e as paisagens (cap. 05) as características naturais e a interferência humana de acordo com suas 
necessidades.  
Espanhol: introdução ao conteúdo: La casa y verbos irregulares em presente de indicativo. 
 

Para casa: 
Espanhol: págs. 94 a 97 
Geografia: responder págs. 334 e 335 
Ciências: atividade no caderno 
 
Recadinho: Visitar, analisar, fotografar um local em sua cidade onde não há saneamento básico e produzir um texto, 
relatando tudo o que observou, apresentando sugestões para a resolução do problema. Entregar dia 07/08, quarta-feira. 
Tia Edinalda. 
 
Recadinho: As aulas práticas de Educação Física terão inicio hoje a tarde, no mesmo horário do primeiro semestre. 
Tia Cibelle 
 
 

   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 05/08/2019 
Sala de aula: 
Ciências: características gerais dos peixes, respiração, excreção, estruturas sensoriais, reprodução. 
Matemática: correção da atividade proposta, explicação de fórmulas; 
Espanhol: introdução ao conteúdo: verbos de cambio 

Inglês:  correção da atividade no livro e responder a pág. 84 a 85. 

Para casa: 
Espanhol: págs. 88 a 91 
Ciências: atividade no livro págs. 207 e 208 
Matemática: no livro pag. 110 questões 1, 2; pag. 111 questões 3, 4; pag. 112 questões 5, 6. 
 
Recadinho: As aulas práticas de Educação Física terão inicio hoje a tarde, no mesmo horário do primeiro semestre. 
Tia Cibelle 
 
   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 - 05/08/2019 
Sala de aula: 
Geografia: estudo do clima e formações vegetais na América Latina 
Espanhol: introdução ao conteúdo: perifrasis verbales de necesidad u obligacion 
Inglês:  correção da atividade no livro e responder a pag 84 a 85. 
Matemática:  correção da atividade proposta, explicação de congruência de figuras, congruência de triângulos; 
Ciências: atividade sobre reprodução e puberdade 
Para casa:. 
Geografia: págs. 372 e 373 
Espanhol: págs. 84 a 88 
Matemática:  no livro pag. 120 questões 1, 2; pag. 121 questões 3, 4, 5; pag. 122 questões 6, 7, 8; pag. 123 questões 
9, 10, 11; pag. 124 questões 12, 13, 14. 
 
Recadinho: As aulas práticas de Educação Física terão inicio hoje a tarde, no mesmo horário do primeiro semestre. 
Tia Cibelle 
 
 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 02508/2019 
Sala de aula: 
Espanhol: introdução ao conteúdo: expressiones de opinion com subjuntivo e infinitivo. 
Inglês: correção da atividade no livro e responder a pág 82 a 85. 
Geografia: Clima e formações vegetais da Europa Ocidental. 
Biologia: forças e movimentos, grandezas exalares e grandezas vitorias, intensidade e sentido da força. 
Química: cont. do conteúdo: misturas homogêneas e heterogêneas. 
Matemática: correção da atividade proposta; 
Para casa: 
Geografia: págs. 356 e 357 
Química: atividade digitada 
Espanhol: págs. 86 a 89 
Matemática: atividade digitada 
 
Recadinho: As aulas práticas de Educação Física terão inicio hoje a tarde, no mesmo horário do primeiro semestre. Tia 
Cibelle 
 
 

   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 


