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ATIVIDADES 6º ANO - DIA 04//02/2020 
Sala de aula: 
Matemática: números naturais, números pares e ímpares e correção de atividade 
Português: variação linguística. atividade no livro págs. 20 a 29 
História: correções, cont. do estudo do cap. 01, escrita de observações sobre os marcos históricos e seus períodos. 
Redação: fábula, interpretação pág. 18 
Para casa: 
Matemática: atividade digitada  
Português: págs. 30 a 36 
Redação: págs. 19 e 20 
História: atividade digitada 
 
Recadinho: O Titulo do paradidático foi divulgado em sala. Inicie a leitura para a análise que avisarei a data. Tia 
Simone Leite 
 
   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 04/02/2020 
Sala de aula: 
Geografia: os povos europeus colonizadores.  
Redação: correção das atividades no livro, exercício págs. 16 e 17 
Ciências: estudo sobre a Atmosfera, suas camadas e suas propriedades. 
Ed. Física: dinâmica e explicação sobre o texto - Atletismo. 
Português: leitura e interpretação de texto. Atividade no livro sobre verbos: 22 a 33. 
Para casa: 
Ciências: atividades da página 212 (questões 1 e 2) e estudo das páginas 213, 216 e 217. 
Geografia: págs. 332 e 33, 338 e 339 
 
Recadinho: O Titulo do paradidático foi divulgado em sala. Inicie a leitura para a análise que avisarei a data. Tia 
Simone Leite 
 
   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 – 04/02/2020 
Sala de aula: 
Gramática:  revisão das classes gramaticais e atividade na gramática. 
Redação: correção das atividades no livro, exercício págs. 18 e 19 
Ciências: processo de digestão dos alimentos e nutrientes na alimentação e resolução das atividades das páginas 214 
a 216. 
Para casa:. 
Ciências:  atividades da página 217 e estudo das páginas 218 a 220. 
 
Recadinho: O Titulo do paradidático foi divulgado em sala. Inicie a leitura para a análise que avisarei a data. Tia 
Simone Leite 

 
 Obs.: Por favor, verifique a agenda de seu(a) filho(a) diariamente e assine-a. 
Erinalda: TIM 9984-1531; Claro 9421-7213 
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ATIVIDADES 9º ANO – DIA 04/02/2020 
Sala de aula: 
Biologia: resolução das atividades das páginas 258 e 259 (questões 1 e 2). 
Física: continuação do estudo sobre o universo e seus astros. 
História: cont. do estudo do cap. 01 resolução das págs. 281 e 285 
Português: período composto por coordenação e atividade no livro: 23 a 26 e leitura e interpretação de texto 
Artes: estudo do cap. 01 – Arte e politica, resolução das págs. 10 e 11 
Química: continuação das propriedades da matéria. 
Para casa: 
Biologia: pesquisar e resolver a questão 3 da página 259. 
Física: atividades das páginas 202 e 203. 
Química: estudo das páginas 222 a 226 
História: págs. 286 e 287 
Artes: pág. 14 
 
Recadinho: O Titulo do paradidático foi divulgado em sala. Inicie a leitura para a análise que avisarei a data. Tia 
Simone Leite 
 
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 
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