
ATIVIDADES 6º ANO - DIA 08/10/2019 
Sala de aula: 
Matemática: Correção de atividade e aula expositiva sobre medidas de comprimento, de superfície e volume,. 
português: cedida para espanhol 
espanhol: revisão do conteúdo para avalição e atividade escrita 
história: correção da pág. 289, atividade xerocada da plataforma 
redação: correção das atividades no livro 
Para casa: 
Matemática: atividade digitada 
redação: atividade digitada 
história: cont. da resolução da atividade xerocada (plataforma) 
 

Recadinho: Teremos amanhã o simulado referente a Plataforma Trilhas. 
 

 

   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 08/10/2019 
Sala de aula: 
Geografia: cedida para Inglês 
inglês: correção da atividade no livro, pág 118 a 120. 
Redação: cedida para espanhol 
Espanhol: revisão do conteúdo para avalição e atividade escrita 
ciências: doenças relacionado a falta de saneamento básico, controle e eliminação de vetores, cuidados com alimentação. 
ed. Física: estudo sobre voleibol e atividade digitada. 
português: correção de atividades, revisando a transitividade dos verbos. 
Para casa: 
inglês: atividade na plataforma digital. 
ciências: atividade do livro págs. 222 e 223 
 

Recadinho: Teremos amanhã o simulado referente a Plataforma Trilhas. 
 
   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 9º ANO – DIA 08/10/2019 
Sala de aula: 
Biologia: propagação da luz, a interação da luz com os objetos, a luz e as cores, espelhos e lentes. 
história: correção da pág. 313. Cont. do estudo cap. 
Português; atividades no livro sobre colocação pronominal. 
Artes: cont. do estudo do cap. 07, correção da pág. 115 
Redação: coesão textual, exercício págs. 145 a 148 
Para casa: 
Biologia: atividade da plataforma trilhas digitada 
história: págs. 320 e 321 
Artes: págs. 117 e 119 
Redação: atividade digitada 
 

Recadinho: Teremos amanhã o simulado referente a Plataforma Trilhas. 
 
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 - 08/10/2019 
Sala de aula: 
Gramática: conjunções coordenativas. Classificação das orações coordenadas. Atividades na Gramática. 
Redação: expressão idiomáticas, exercício págs. 145 a 148. 
ciências: geradores elétricos – mecânicos, diferencial de potencial, resistência elétrica e atividade do livro pág. 219 
Para casa:. 
 

Recadinho: Teremos amanhã o simulado referente a Plataforma Trilhas. 
 
 Obs.: Por favor, verifique a agenda de seu(a) filho(a) diariamente e assine-a. 
Erinalda: TIM 9984-1531; Claro 9421-7213 


