
ATIVIDADES 6º ANO - DIA 01/11/2018 
Sala de aula: 
Matemática: aplicação da avaliação Ciências: água e saúde, poluição da água, Eutrofização.  
Redação: aplicação da avaliação 
História: estudo do cap. 15 – A cultura Grega Antiga. 
 Para casa: História: pág. 252 questão 1 e 2. 
 Recadinho: Comunicamos que amanhã, dia 02/11/2018, não haverá aula devido ao feriado do “Dia de finados”. 
Retornaremos às nossas atividades normais segunda-feira, dia 05/11/2018.  
Recadinho: A análise do paradidático será segunda-feira dia 05/11 no 5º horário. Tia Simone. 
    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 01/11/2018 
Sala de aula: Gramática: aplicação da avaliação 
Ciências: introdução a ecologia, Biosfera, Biomas terrestre, tenda, taiga, floresta, florestas tropicais, campos, desertos. 
Redação: aplicação da avaliação História: cont. do estudo do cap. 16 – A atividade mineradora e o dinamismo econômico e cultural. 
 Para casa: 
História: cont. do retome pág. 320 questão 2, 3 e 4. 
 Recadinho: Comunicamos que amanhã, dia 02/11/2018, não haverá aula devido ao feriado do “Dia de finados”. 
Retornaremos às nossas atividades normais segunda-feira, dia 05/11/2018.  
    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 01/11/2018 
Sala de aula: 
Gramática: aplicação da avaliação Ciências: introdução a ecologia, Biosfera, Biomas terrestre, tenda, taiga, floresta, florestas tropicais, campos, desertos. 
Redação: aplicação da avaliação 
História: cont. do estudo do cap. 16 – A atividade mineradora e o dinamismo econômico e cultural. 
 Para casa: História: cont. do retome pág. 320 questão 2, 3 e 4. 
 Recadinho: Comunicamos que amanhã, dia 02/11/2018, não haverá aula devido ao feriado do “Dia de finados”. 
Retornaremos às nossas atividades normais segunda-feira, dia 05/11/2018. 
 
    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 9º ANO – DIA 01/11/2018 
Sala de aula: 
Biologia: processos de visão celular, mitose, prófose, metafose, anafose, telófose, citorinose. Gramática: produção de texto. 
Ed. Física: aplicação da avaliação 
Geografia: estudo do tema – A nova China, responder págs. 222 e 223. Inglês: aplicação da avaliação 
Redação: aplicação da avaliação 
 Para casa: 
 Recadinho: Comunicamos que amanhã, dia 02/11/2018, não haverá aula devido ao feriado do “Dia de finados”. 
Retornaremos às nossas atividades normais segunda-feira, dia 05/11/2018. 
 Recadinho: Segunda-feira haverá aula de Educação Física. Tia Cibelle. 
    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 


