
ATIVIDADES 6º ANO - DIA 07/03/2019 
Sala de aula: 
Matemática: resolução de questões xerocadas que foi para casa, aula expositiva sobre operações inversas: adição e subtração. 
Ciências: terremotos, vulcanismo, gêiseres, deriva continental.  
Redação: leitura e interpretação textual. 
História: estudo do cap. 03 – Origens da humanidade, resolução das págs. 300 e 301. 
 

Para casa: 
Matemática: no livro págs. 171, 172, 173 e 174 
Ciências: atividade no livro págs. 242 e 243. Pesquisar reportagens relativas aos terremotos no planeta e sua consequências, informando 
o tremor onde e que consequências gerou a população. 
História: pág. 302 
 
Recadinho: Comecem a leitura do paradidático do mês de março. O titulo será divulgado na sala. Tia Simone. 
 
Recadinho: Senhores pais, pedimos que verifique o fardamento de seu filho (a) pois não será permitida a entrada de alunos 
sem o fardamento ou com o fardamento incompleto. Agradecemos a sua compreensão.  
 
 

   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 07/03/2019 
Sala de aula: 
Gramática: fonema e letra, silaba tônica e atividade na gramática. 
Ciências: texto: distribuição da biosfera e atividade pág. 250. 
História: cont. do estudo do cap. 03 – correção da pág. 313 e resolução da pág. 316 
Redação: leitura e interpretação textual. 
Para casa: 
História: pág. 320 
 
Recadinho: Comecem a leitura do paradidático do mês de março. O titulo será divulgado na sala. Tia Simone. 
 
Recadinho: Senhores pais, pedimos que verifique o fardamento de seu filho (a) pois não será permitida a entrada de alunos 
sem o fardamento ou com o fardamento incompleto. Agradecemos a sua compreensão.  
 
 

   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 - 07/03/2019 
Sala de aula: 
História: estudo do cap. 03 – A resolução Francesa e a Era Napoleônica. Obs: sobre o lema da Revolução Francesa (liberdade e 
Igualdade) resolução da pág. 325 
Redação:  leitura e interpretação textual. 
Geografia: a sociedade e a construção do espaço geográfico. 
Ciências: o sistema respiratório e seus orgaões. 

Inglês:  atividade no caderno sobre superlative. 
Para casa:. 
História: pág. 326 
 
Recadinho: Comecem a leitura do paradidático do mês de março. O titulo será divulgado na sala. Tia Simone. 
 
Recadinho: Senhores pais, pedimos que verifique o fardamento de seu filho (a) pois não será permitida a entrada de alunos 
sem o fardamento ou com o fardamento incompleto. Agradecemos a sua compreensão.  
 
 

   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 07/03/2019 
Sala de aula: 
Redação: leitura e interpretação textual. 
Gramática: orações subordinadas substantivas e atividade na gramática. 
Desenho: exercício seguido de resolução. 
Inglês: introdução ao cap 2 do livro pág 24 e 25. 
Geografia: a xenofobia em países desenvolvidos, migrações religiosas, migrações de refugiados e responder págs. 396, 397 e 398. 
Para casa: 
 
Recadinho: Comecem a leitura do paradidático do mês de março. O titulo será divulgado na sala. Tia Simone. 
 
Recadinho: Senhores pais, pedimos que verifique o fardamento de seu filho (a) pois não será permitida a entrada de alunos 
sem o fardamento ou com o fardamento incompleto. Agradecemos a sua compreensão.  
 
 

   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 


