
ATIVIDADES 6º ANO - DIA 18/10/2019 
Sala de aula: 
português: atividade de caligrafia. 
desenho: Correção de atividade 
artes: correção da pág. 96 e escrita, cont. das questões escritas. 
matemática: Correção de atividade 
história: revisão oral por meio de um jogo de perguntas e respostas (torna na cara). 
Espanhol: aplicação da avalição 
inglês: responder a pág 120 a 124 do livro. 
Para casa: 
matemática: atividade digitada 
desenho: atividade digitada  
artes: elaborar  um cartaz em dupla como forma de grafitagem. 
 
Recadinho: Hoje a partir das 19 horas, terá início uma atividade na plataforma trilhas. Prof. Willames 
 
 

   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 18/10/2019 
Sala de aula: 
inglês: responder a pág 122 a 125 do livro. 
ens. Religioso: bebendo na fonte cristâ págs. 183 - 185 
Espanhol: aplicação da avalição 
português: atividade de caligrafia. 
matemática: correção da atividade  
desenho: Correção de atividade 
artes: questões escritas, correções, estudo do ativismos por meio da musica e das formas de se vestir 
Para casa: 
desenho: atividade digitada  
artes: pág. 98 
ens. Religioso: façam vocês págs. 189 – 190 
matemática: atividade digitada 
 
Recadinho: Hoje é o ultimo dia da atividade de matemática na plataforma digital. Prof. 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 - 18/10/2019 
Sala de aula: 
Matemática:  correção da atividade proposta, explicação de inequações do 1º grau; 
Ens. Religioso: direitos humanos págs. 196 - 200 
Artes: correção das págs. 115, 118 e 19, cont, do estudo do cap. 07. 
Espanhol: aplicação da avalição 
Português:  atividade de caligrafia. 
Desenho:  Correção de atividade 
Para casa:. 
Desenho:    no caderno de atividade pag 95. 
Artes: questões escritas, atividade prática com musica para identificar as articulações utilizadas. 
Ens. Religioso: págs. 202 e 203 
Matemática:    no livro pag. 133 questão 1; pag. 134 questões 2, 3, 4; pag. 135 questões 5, 6; pag. questões 7, 
8. 
 
Recadinho: Hoje é o ultimo dia da atividade de matemática na plataforma digital. Prof. 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 18/10/2019 
Sala de aula: 
Ens. Religioso: a religião pode mudar o mundo? Págs. 162 - 166 
Literatura: Literatura: correção de atividades, revisando o conteúdo. 
Desenho: Correção de atividade 
Química: aplicação da avalição de espanhol. 
Matemática: correção da atividade proposta, explicação de interseção com eixos x e y: zero da função quadrática; 
Para casa: 
Desenho: no caderno de atividade pag 91 e 92 
Ens. Religioso: págs. 172 a 174 
Matemática: pag. 130 questões 1,2; pag. 131 questões 3, 4; pag. 132 questão 5 
 
Recadinho: Hoje é o ultimo dia da atividade de matemática na plataforma digital. Prof. 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 
 
 

  


