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ATIVIDADES 6º ANO - DIA 02/03/2020 
Sala de aula: 
Inglês: revisão oral e escrita. 
Ciências: continuação do estudo das estações do ano e revisão de conteúdos para avaliação mensal. 
Geografia: revisão oral do conteúdo para avaliação.  
Espanhol: revisão do conteúdo e atividade extra-classe. 
Para casa: 
Ciências: estudo do material para avaliação, conforme programação de avaliações. 
 
   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 02/03/2020 
Sala de aula: 
Ciências: continuação da resolução da atividade impressa em forma de revisão e experimentos sobre os problemas da 
poluição atmosférica baseado na inversão térmica e efeito estufa. 
Matemática: correção da atividade proposta.  
Espanhol: revisão do conteúdo e atividade extra-classe. 
Inglês: revisão oral e escrita. 
Para casa: 
Ciências: estudo do material para avaliação, conforme programação de avaliações. 
Matemática: atividade digitada  
 
   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 – 02/03/2020 
Sala de aula: 
Geografia: revisão dos pontos principais do conteúdo para avalição.  
Espanhol:  revisão do conteúdo e atividade extra-classe. 
Inglês:  revisão oral e escrita. 
Matemática:  correção da atividade proposta 
Ciências: continuação dos nutrientes da alimentação humana e recapitulação de conteúdos para avaliação. 
Para casa:. 
Ciências: estudo do material para avaliação, conforme programação de avaliações. 
Matemática: atividade digitada  
 
 Obs.: Por favor, verifique a agenda de seu(a) filho(a) diariamente e assine-a. 
Erinalda: TIM 9984-1531; Claro 9421-7213 

http://www.iedq.com.br/
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ATIVIDADES 9º ANO – DIA 02/03/2020 
Sala de aula: 
Espanhol: revisão do conteúdo e atividade extra-classe. 
Inglês: revisão oral e escrita. 
Geografia: cedida para história. 
História: Continuação do estudo do cap.  02 Era Vargas 
Biologia: Continuação da estrutura da folha e Recapitulação de conteúdos para avaliação. 
Redação: análise do paradidático. 
Matemática: correção da atividade proposta.  
Para casa: 
Ciências: estudo do material para avaliação, conforme programação de avaliações. 
Matemática: atividade digitada  
História: pág. 332 
 
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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