
ATIVIDADES 6º ANO - DIA 09/09/2019 
Sala de aula: 
Inglês: atividade no caderno. 
Ciências: correção da atividade no caderno sobre as áreas da Biologia e as características dos seres vivos, atividade no caderno sobre células e 
microscópios.  
Geografia: correção, exploração do solo, o relevo e a agricultura, clima e produção agrícola, responder as págs. 376, 377 e 378 
Espanhol: introdução ao conteúdo: los verbos irregulares em presente do indicativo 
Para casa: 
Geografia: atividade no caderno 
Espanhol: págs. 112 a 114 
Inglês: atividade na plataforma digital 
Ciências: construção de maquetes sobre células: animal e vegeta, as instruções estão na atividade digitada. A apresentação será no dia 16/09 
 
 

   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 09/09/2019 
Sala de aula: 
ciências: correção da atividade no caderno e atividade digitada sobre super. bactérias. 
matemática: correção atividade proposta; explicação de figuras: ampliação e redução de figuras e transformação de figuras no plano cartesiano; 
espanhol: introdução ao conteúdo: pretérito perfeito compuesto de indicativo.  
inglês: atividade no caderno. 
Para casa: 
espanhol: págs. 104 a 110 
Inglês: atividade na plataforma digital 
matemática: no livro pag. 155 questões 1, 2; pag. 156 questão 3; pag. 157 questões 4, 5, 6. 
 
Recadinho: Hoje a partir das 16 horas terá atividade de matemática na plataforma FTD. Profº. Fabiano 
 
   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 - 09/09/2019 
Sala de aula: 
Geografia: correção, Ascenção dos tecnólogos, agropecuária extrativismo mineral, comercio e serviços. 
Espanhol: introdução ao conteúdo: pronombres objeto directo 
Inglês:  atividade no caderno. 
Matemática;  correção atividade proposta; explicação de área do trapézio; 
ciências: atividade sobre energia elaborada pela plataforma trilhas. 
Para casa:. 
Geografia: págs. 418 e 419 
Espanhol: págs. 100 a 104 
Inglês: atividade na plataforma digital 
Matemática;  no livro pag. 162 questão 1; pag. 163 questões 2, 3; pag. 164 questões 4, 5, 6. 
 
Recadinho: Hoje a partir das 16 horas terá atividade de matemática na plataforma FTD. Profº. Fabiano 
 
 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 09/09/2019 
Sala de aula: 
Espanhol: introdução ao conteúdo: verbos condicional  
Inglês: atividade no caderno. 
Geografia: A guerra Fria, o colapso soviético, as reformas econômicas.  
Biologia: atividade digitada sobre balanceamento de equações químicas. 
química: cont. do conteúdo: as propriedades das bases. 
matemática: correção atividade proposta; 
Para casa: 
Geografia: págs. 392 e 393 
Espanhol: págs. 100 a 103 
Inglês: atividade na plataforma digital 
matemática: atividade digitada 
Biologia: atividade impressa da plataforma  
 
Recadinho: Hoje a partir das 16 horas terá atividade de matemática na plataforma FTD. Profº. Fabiano 
 
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 


