
ATIVIDADES 6º ANO - DIA 19/03/2019 
Sala de aula: 
Matemática: relação de igualdade em sentenças mediterrâneas, resolução de questões.  
Português: estudo sobre substantivo – classificação e gênero, atividade no livro págs. 70 a 75. 
História: correção das questões escritas e do livro, cont. das questões escritas e correção. 
Redação: correção do dever de casa e estudo dos gêneros Conto. 
 

Para casa: 
Matemática: atividade digitada. 
História: págs. 323 e 324 
Português: págs. 76 a 80 
 

Recadinho: 
Passo a passo de acesso a plataforma FTD 

1º Passo: https://se.ftd.com.br/login 
2º Passo: código da escola, usuário e senha 
3º Passo: cadastrar código exclusivo do livro no 1º acesso. 

 
 

   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 19/03/2019 
Sala de aula: 
Geografia: correções, a distribuição desigual da população e renda no Brasil, responder págs. 375 e 376. 
Redação: organização do trabalho em grupo. 
Ciências: desiquilíbrio nas relações ecológicas. 
Ed. Física: atividade digitada 
Português: frase, oração e período, classificação do sujeito, atividades no livro págs. 70 a 75  
Para casa: 
Português: págs. 76 a 79 
 
Recadinho: Amanhã haverá aula de Gramática, traga o material. Tia Edinalda. 
 

Recadinho: 
Passo a passo de acesso a plataforma FTD 

1º Passo: https://se.ftd.com.br/login 
2º Passo: código da escola, usuário e senha 
3º Passo: cadastrar código exclusivo do livro no 1º acesso. 

 
 

 

   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 - 19/03/2019 
Sala de aula: 
Gramática: tipos de predicado, atividades na gramática págs. 66 a 73 / 109 a 112 
Redação: exercício. 
Ciências: correção da atividade digitada sobre sistema respiratório.  
Para casa:. 
Redação: atividade digitada 
Ciências: atividade no caderno. 
Gramática: págs. 113 a 116 

Recadinho: 
Passo a passo de acesso a plataforma FTD 

1º Passo: https://se.ftd.com.br/login 
2º Passo: código da escola, usuário e senha 
3º Passo: cadastrar código exclusivo do livro no 1º acesso. 

 
   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 
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ATIVIDADES 9º ANO – DIA 19/03/2019 
Sala de aula: 
Biologia: atividade digitada sobre átomos e após correção. 
História: correção das págs. 287, 288 e 289, cont do estudo do cap. 03. 
Português: leitura e interpretação de texto págs. 51 a 56 / 59 a 62 
Artes: apresentação da pág. 30 questões escritas. 
Redação: exercício, características físicas e psicológicas.  
Para casa: 
Artes: cont. da resolução das questões. 
História: leitura do cap. 04 – O mundo em conflito 
 
Recadinho: Amanhã haverá aula de Educação Física, traga o material. 
 
Recadinho: Amanhã haverá aula de Gramática, traga o material. Tia Edinalda 
 

Recadinho: 
Passo a passo de acesso a plataforma FTD 

1º Passo: https://se.ftd.com.br/login 
2º Passo: código da escola, usuário e senha 
3º Passo: cadastrar código exclusivo do livro no 1º acesso. 

 
 

 

   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 
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