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ATIVIDADES 6º ANO - DIA 06//02/2020 
Sala de aula: 
Matemática: Sistema de numeração decimal, correção de atividade 
Ciências: resolução de questões das páginas 214 (1 e 2) e 215 (3),estudo dos fusos horários e resolução da questão 4 
da página 215 e introdução aos movimentos da terra. 
Redação: características de uma fabula, exercício págs. 21, 22 e 23 
História: correção da atividade xerocada, questões escritas. 
Para casa: 
Matemática: atividade digitada  
Ciências: estudo das páginas 221 a 224 e atividade escrita no caderno. 
Redação: págs. 24 e 25 
História: mais atividade pág. 323 questão 1 
 
   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 06/02/2020 
Sala de aula: 
Gramática: tempos do verbo no modo indicativo. Diferença entre verbo regular e verbo irregular. Atividades na  
gramática: 198 a 202/ 234 a 239 a 244. 
Ciências: resolução das atividades da página 212 (1 e 2) e das páginas 218 e 219 e estudo da poluição atmosférica e 
principais poluentes. 
História: correções xerocada e do livro, questões escritas, resolução e correção. 
Redação: verbos no imperativo e no infinitivo, exercício págs. 19 a 22 
Para casa: 
Ciências: estudos das páginas 222 a 229. 
História: leitura do cap. 02 – Reinos e impérios da África, visando melhor compreensão. 
Redação: págs. 23 e 24 
 
   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 – 06/02/2020 
Sala de aula: 
História: cont. das questões escritas e resolução atividade xerocada e resolução.  
Redação: marcas de oralidade, exercício págs. 20 a 23 
Ciências: resolução das atividades da página 217 e estudo da saúde bucal e introdução à alimentação humana 
Geografia: a construção do espaço geográfico pela ação do trabalho humano, responder págs. 396 e 397 
Inglês:  correção da atividade no livro pág 10 a 16. 
Para casa:. 
Geografia:  atividade da página 221 e estudo das páginas 224 a 229. 
História: mais atividade pág. 360 questões 1 e 2 
 
 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 06/02/2020 
Sala de aula: 
Física: resolução das atividades das páginas 202 e 203 e estudo do sistema solar 
Gramática: plural dos substantivos compostos: 92 a 97. atividade no caderno. 
Desenho: Média geométrica ou proporcional, correção de atividade 

inglês: correção da atividade no livro pág 10 a 13.  
geografia: correção, as multinacionais e a DIT 
Para casa: 
Desenho: caderno de atividade para casa pág 11 e 12 
Física: atividade em equipe, de confecção do Sistema Solar, conforme orientações descritas no caderno. 
geografia: págs. 379 a 381 
 
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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