
ATIVIDADES 6º ANO - DIA 31/01/2019 
Sala de aula: 
Matemática: aula expositiva sobre sistema de numeração decimal e números, atividade extra classe. Ciências: características gerais da Terra, fuso horário. 
Redação: fábula – atividade no livro. 
História: correção da atividade pág. 281 questões 1, 2 e 3, cont. do estudo do cap. 01, resolução pág. 282. 
 Para casa: Redação: págs. 21 e 22 
Matemática:  págs. 122, 123, 124 e 125 
História: págs. 283 e 284 Ciências: atividade no caderno 
 Recadinho: Prepare-se para iniciar a leitura do paradidático. O título será divulgado na sala. A data da análise será 
divulgada posteriormente. Tia Simone. 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 31/01/2019 
Sala de aula: 
Gramática: sujeito e predicado. Classificação do sujeito. Atividades na gramática. Ciências: condições da Terra necessários à vida e atmosfera: o ar ao redor, pressão atmosférica. 
Redação: receita culinária e atividade no livro. 
História: correção da pág. 283, cont. do estudo do cap. 01, resolução da pág. 285 Para casa: 
História: pág. 288 
Ciências: atividade pág. 203 
 Recadinho: Prepare-se para iniciar a leitura do paradidático. O título será divulgado na sala. A data da análise será 
divulgada posteriormente. Tia Simone.  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 8º ANO - 31/01/2019 
Sala de aula: 
História: correção da pág. 292, cont. do estudo do cap. 01, resolução das págs. 298 e 299. Redação: entrevista e atividade no livro. 
Geografia: entender a Teoria da Deriva, continental, a formação das placas tectônicas e como das se movimentam.  
Ciências: os nutrientes e a geração de energia no organismo. inglês:  atividade com música, introdução ao livro pag. 6 e 7. 
Para casa: 
Geografia: págs. 372 e 373 Redação: págs. 18 e 19 
História: pág. 303 
Ciências: atividade págs. 214 a 217 
 Recadinho: Prepare-se para iniciar a leitura do paradidático. O título será divulgado na sala. A data da análise será 
divulgada posteriormente. Tia Simone. 
 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 31/01/2019 

Sala de aula: 
Biologia: universo: galáxia, estrela, ano, luz. Gramática: período simples e composto. Orações coordenadas. Atividades na gramática. 
Geografia: os oceanos tecnológicos alcançados com a globalização. 
Inglês: atividade com música, introdução ao livro pág. 6 e 7. Redação: conto de terror e atividade no livro 
Para casa: 
Redação: págs. 17 a 19 Biologia: atividade no livro págs. 202 e 203 
 Recadinho: Prepare-se para iniciar a leitura do paradidático. O título será divulgado na sala. A data da análise será 
divulgada posteriormente. Tia Simone.  
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 


