
ATIVIDADES 6º ANO - DIA 12/08/2019 
Sala de aula: 
Inglês: responder a pág 86 a 88 do livro. 
ciências: atividade págs. 224 e 225, a água em nosso cotidiano, aquífero, água potável, correção da atividade digitada. 
geografia: correção, as transformações das paisagens pela ação da natureza e pela ação do ser humano, responder 
págs. 352 e 353. 
espanhol: cont. do conteúdo: verbos irregulares no presente do indicativo, correção da atividade do livro págs. 94 a 97 
 

Para casa: 
espanhol: págs. 107 e 108 
ciências: leitura e interpretação do texto “água e saúde” da sessão: cidadania no dia a dia pág. 231 
Recadinho: Amanhã a aula de Português será cedida para Espanhol, trazer o material.  
 
 

   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 12/08/2019 
Sala de aula: 
Ciências: classificação dos anfíbios: cenuros, urodelos, ápodes. 
matemática: correção da atividade proposta, explicação de sequências; 
Espanhol: cont. do conteúdo: signode puntuacion, correção da atividade do livro págs 88 a 91 
Inglês: responder a pág 86 a 88 do livro. 
Para casa: 
Espanhol: págs. 98 a 100 
Ciências: atividade do livro págs. 217 e 218 
matemática: no livro pag. 125 questão 1, 2, 3; pag. 127 questões 4, 5. 
 
Recadinho: Amanhã a aula de Português será cedida para Espanhol, trazer o material.  
 
   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 - 12/08/2019 
Sala de aula: 
Geografia: composição étnica da população latino-americano e distribuição, responder págs. 380 e 381 
Espanhol: cont. do conteúdo: perijrases verbal de posibilidad y opinio, correção da atividade do livro págs. 84 a 88 e 90 
a 92 
Inglês:  responder a pág 87 a 89 do livro. 
Matemática: correção da atividade proposta, explicação de paralelogramos, retângulo, losango, quadrado e suas 
propriedades; 
ciências: discussão sobre o texto Câncer de mama e de próstata págs. 210 e 211 e texto págs. 216 e 217 (não) 
violência contra a mulher. 
Para casa:. 
Espanhol: págs. 94 a 96 
Matemática:  no livro pag. 134 questão 1; pag. 135 questões 2, 3, 4, 5; pag. 137 questões 6, 7; pag. 138 questões 8, 9, 
10. 
ciências: atividade no livro págs. 218 a 220 
 
Recadinho: Amanhã a aula de Gramática será cedida para Espanhol, trazer o material.  

 
 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 12/08/2019 
Sala de aula: 
Espanhol: cont. do conteúdo: emprisiones de opinião com subjuntivo e infinitivo, correção da atividade do livro págs. 86 
a 89 e 91 a 93 
Inglês: responder a pág 86 a 88 do livro. 
Geografia: correção, migração para a Europa e contrastes socioeconômicos, responder págs. 366 e 367 
Biologia: força, peso, ação gravitacional peso x massa, continuação da atividade no caderno. 
Química: cont. do conteúdo: separando os componentes de uma mistura (centrifugação, evaporação.) 
Matemática: correção da atividade proposta; 
Para casa: 
Espanhol: págs. 95 e 96 
Matemática: atividade digitada 
 
Recadinho: Amanhã a aula de Português será cedida para Espanhol, trazer o material.  
 
 
 

   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 


