
ATIVIDADES 6º ANO - DIA 08/03/2019 
Sala de aula: 
Português: atividade no caderno de caligrafia: cópia, leitura e interpretação de texto. 
Desenho: aula expositiva sobre estudo da reta e de suas partes, a reta, posição de uma reta, posições relativas de duas retas e atividade 
no caderno de atividades págs. 7 e 8 
Artes: estudo do cap. 02 – As primeira manifestações artísticas, resolução da pág. 27 
Matemática: resolução de questões no livro. 
História: correção das págs. 300, 301 e 302, cont. do estudo do cap. 03, resolução das págs. 303 a 305 
Inglês: introdução ao cap. 2 do livro págs. 22 e 23. 
 

Para casa: 
Matemática: atividade digitada 
Artes: prática pág. 25 
História: pág. 308 
 
 

   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 08/03/2019 
Sala de aula: 
Inglês: introdução ao cap. 2 do livro pág. 22 e 23. 
Ens. Religioso: Dez maneiras de ser bom págs. 24 a 29, 26 a 33 
Português: atividade no caderno de caligrafia: cópia, leitura e interpretação de texto. 
Matemática: correção da atividade proposta, explicação de porcentagem; 
Desenho: aula expositiva sobre dividir um segmento dado em partes congruentes e resolução de questões. 
Artes: estudo do cap. 02 – Nossas raízes africanas, resolução das págs. 23 e 25 
Para casa: 
Ens. Religioso: págs. 29 / 33 
Matemática: no livro pag. 150 questões 1, 2, 3. 
Artes: pág. 31 
 
 

   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 - 08/03/2019 
Sala de aula: 
Matemática:  correção da atividade proposta, explicação de bissetriz de um ângulo; 
Ens. Religioso: nossas raízes indígenas págs. 22 a 28, 26 a 36 
Artes: estudo do cap. 02 – o artista popular brasileiro, resolução págs. 26, 28 e 29 
Português: atividade no caderno de caligrafia: cópia, leitura e interpretação de texto. 
Desenho: resolução de questões. 
Para casa:. 
Ens. Religioso: 27 / 33 
Matemática:   no livro pag. 153 questões 1, 2. 
Artes: pág. 32 
 
 

   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 08/03/2019 
Sala de aula: 
Ens. Religioso: De onde vem o mundo págs. 22 a 27, 26 a 33 
Literatura: gêneros literários, estudo sobre trovadorismo. 
Desenho: resolução de questões. 
Química: introdução ao conteúdo: átomos e elementos químicos. 
Matemática: correção da atividade proposta, explicação de operações com radicais: adições, subtrações, multiplicações e divisões com 
radicais; 
Para casa: 
Ens. Religioso: 27 / 33. 
Matemática: no livro pag. 173 questões 1, 2, 3, 4; pag. 174 questões 5, 6. 
 
 

   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 


