
ATIVIDADES 6º ANO - DIA 29/01/2019 
Sala de aula: 
Matemática: conversa informal e apresentação do conteúdo a ser trabalhado, aula expositiva sobre os sistemas de 
numeração. Português: conversa informal, leitura e interpretação de texto. 
História: estudo do cap. 01 – Tempo e história Redação: apresentação professora x alunos, atividade no livro págs. 8 e 9 
 Para casa: 
Matemática: no livro pág. 114 e 115 resolução de questões. 
Redação: págs. 10, 11, 12 e 13 História: atividade pág. 281 questões 1, 2 e 3. 
 Recadinho: As aulas práticas de Educação Física terão início a partir de segunda-feira, dia 04/02/2019. Segue em anexo.  

Meninas 5º e 6º ano: segunda e quarta 16:30h ás 17:20h Meninas 7º, 8º e 9º ano: segunda e quarta 17:20 às 18:10h. 
Meninos: 5º e 6º ano: terça e quinta 16:30h às 17:20h 

Meninos 7º, 8º e 9º ano: terça e quinta 17:20h às 18:10h.  
    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 29/01/2019 
Sala de aula: 
Geografia: população brasileira: os diversos povos que contribuíram para a formação do povo brasileiro. História: estudo do cap. 01 – A Era Moderna. 
Redação: conversa informal, leitura e compreensão textual. 
Ed. Física: dinâmicas, explicação do texto: “A importância do alongamento e aquecimento nas atividades físicas”. Português: conversa informal, leitura e interpretação de texto. 
Para casa: 
Redação: págs. 14 e 15 História: atividade pág. 277 
 Recadinho: As aulas práticas de Educação Física terão início a partir de segunda-feira, dia 04/02/2019. Segue em anexo.  

Meninas 5º e 6º ano: segunda e quarta 16:30h ás 17:20h 
Meninas 7º, 8º e 9º ano: segunda e quarta 17:20 às 18:10h. Meninos: 5º e 6º ano: terça e quinta 16:30h às 17:20h 
Meninos 7º, 8º e 9º ano: terça e quinta 17:20h às 18:10h. 

 
    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 
 

Aparecida (Psicóloga): TIM (89) 9 9937 – 3204 

ATIVIDADES 8º ANO - 29/01/2019 
Sala de aula: Gramática: conversa informal, revisão das classes gramaticais e atividades na gramática.  
Ciências: órgãos que compõem o sistema digestório, a digestão dos alimentos e absorção, endoscopia digestiva. 
Redação: conversa informal, leitura e compreensão textual. Para casa: 
Redação: págs. 18 e 19 
 
 Recadinho: As aulas práticas de Educação Física terão início a partir de segunda-feira, dia 04/02/2019. Segue em 
anexo.  Meninas 5º e 6º ano: segunda e quarta 16:30h ás 17:20h 

Meninas 7º, 8º e 9º ano: segunda e quarta 17:20 às 18:10h. 
Meninos: 5º e 6º ano: terça e quinta 16:30h às 17:20h Meninos 7º, 8º e 9º ano: terça e quinta 17:20h às 18:10h. 

 
    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 



 
ATIVIDADES 9º ANO – DIA 29/01/2019 

Sala de aula: Redação: conversa informal, leitura e compreensão textual. 
Biologia: estudo dos astros ao longo do tempo, 1 – astronomia ao longo do tempo, 2 – sistema geométrico, 3 – sistema 
heliocêntrico, 4 – os astros e as antigas civilizações. História: estudo do cap. 01 – A primeira República. 
Português: conversa informal, leitura e interpretação de texto. 
Artes: estudo do cap. 01 – Arte e Política. Desenho: conversa informal e apresentação do conteúdo a ser trabalhado, aula expositiva sobre divisão de um 
segmento. Para casa: Biologia: monte uma linha do tempo sobre o estudo dos astros baseada nas informações das págs. 196, 197 e 198. 
Desenho: caderno de atividades pág. 5 resolução de questões. Redação: págs. 17, 18 e 19 
História: atividade pág. 280 questões 1, 2, 3 e 4 
Artes: atividade pág. 12 e prática pág. 12 
 Recadinho: As aulas práticas de Educação Física terão início a partir de segunda-feira, dia 04/02/2019. Segue em 
anexo.  Meninas 5º e 6º ano: segunda e quarta 16:30h ás 17:20h 

Meninas 7º, 8º e 9º ano: segunda e quarta 17:20 às 18:10h. 
Meninos: 5º e 6º ano: terça e quinta 16:30h às 17:20h Meninos 7º, 8º e 9º ano: terça e quinta 17:20h às 18:10h. 

 
    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 


