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ATIVIDADES 6º ANO - DIA 16/03/2020 
Sala de aula: 
Inglês: resolução de questões no livro pág 30 a 33. 
Ciências: Jogo de perguntas e respostas sobre atividade escrita baseada na estrutura da Terra e Estudo dos fatores e 
fenômenos associados a estrutura da Terra 
Geografia: correções, pontos de vistas e produção de mapas e responder a pág. 371 
Espanhol: cont. do conteúdo: las projesiones y los verbos em presente de indicativi / regulares e irregulares. 
Para casa: 
Espanhol: págs. 40 e 41 
Ciências: Resolução das atividades das páginas 242 a 243 
 
   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 16/03/2020 
Sala de aula: 
Ciências: Resolução da atividade escrita e Ideias para a montagem da atividade sobre previsão do tempo 
Matemática: correção da atividade proposta, explicação de adição é subtração de números decimais. 
Espanhol: cont. do conteúdo: expressar gustos. 
Inglês: resolução de questões no livro pág 26 a 30. 
Para casa: 
Ciências: Buscar e compreender os termos para o trabalho sobre previsão do tempo. 
Espanhol: págs. 36 a 38 
Matemática: no livro pag. 166 questões 1, 2; pag. 167 questões 3, 4;pag.,168 questões 5, 6, 7. 
 
   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 – 16/03/2020 
Sala de aula: 
Geografia: correção, fatores repulsivos que incentivam a migração, resultado da pesquisa sobre avanços científicos.  
Espanhol: cont. do conteúdo: la perífrases de futuro. 
Inglês:   resolução de questões no livro pág 28 a 32. 
Matemática:  correção da atividade proposta, explicação de ângulos nos polígonos convexos é polígonos regulares; 
Ciências:  Continuação do estudo do sistema respiratório e Ideias sobre o trabalho avaliativo sobre os nutrientes. 
Para casa:. 
Ciências:    Preparação do trabalho avalia ativos sobre os nutrientes. 
Espanhol: págs. 34 a 36 
Matemática:   no livro pag. 163 questão 1; pag. 164 questões 2, 3, 4; pag. 165 questões 5, 6; pag. 166 questões 7, 8, 
9, 10. 

 
 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 16/03/2020 
Sala de aula: 
Espanhol: cont. do conteúdo: verbos em presente de subjuntivo / regulares e irregulares 
Inglês; resolução de questões no livro pág 25 a 30. 
Geografia: discussão acerca da regionalização e aspectos naturais da África.  
Biologia: Compreensão da planta em desenvolvimento na apostila complementar. 
Redação: debate para organização do trabalho 
Matemática: correção da atividade  
Para casa: 
Biologia: Leitura e compreensão da parte da complementar. 
Redação: pag. 38 e 39 
Espanhol: págs. 35 a 37 
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 


