
ATIVIDADES 6º ANO - DIA 20/03/2019 
Sala de aula: 
Ens. Religioso: atividade somativa, gincana bíblica, caça-palavras e cruzadinha.  
Ed. Física: atividade digitada. 
Desenho: resolução de questões em sala.  
Gramática: atividade na gramática págs. 67 a 73: número do substantivo págs. 80 a 87. 
Geografia: representações em diferentes escalas e responder págs. 376 a 382. 
 

Para casa: 
Desenho: no livro de atividades págs. 11 e 12 
 
Recadinho: História - Trazer a amanhã dia 21/03 o Modulo 2. Tia Vânia 
 

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 20/03/2019 
Sala de aula: 
Geografia: correção e responder págs. 377, 379, 380, 381 e 382. 
Matemática: correção da atividade proposta; explicação de divisão com números na forma decimal; 
História: correção das questões digitada, organização dos seminários.  
Gramática: atividade na gramática págs. 29 a 36 
Desenho: resolução de questões.  
Para casa: 
História: estudar para apresentação dos seminários dia 21/03 
Matemática: no livro pag. 177 questões 1, 2; pag. 179 questões 3, 4, 5. 
Desenho: atividade digitada 
 

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 - 20/03/2019 
Sala de aula: 
Ed. Física: atividade digitada. 
Português: leitura e interpretação de texto: págs. 64 a 73 
Geografia:  correção, os contrastes da população mundial e responder págs. 416 e 417. 
Desenho: resolução de questões.  
História: correção da pág. 344 e atividade escrita. 
Matemática:  correção da atividade proposta; 
Para casa:. 
História: resolução das questões escritas. 
Matemática: atividade digitada 
 

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 

 

https://se.ftd.com.br/login
https://se.ftd.com.br/login
https://se.ftd.com.br/login


 

ATIVIDADES 9º ANO – DIA 20/03/2019 
Sala de aula: 
Matemática: correção da atividade proposta; 
Física: cont. do conteúdo: ação e reação / 3º lei de Newton. 
Ed. Física: atividade digitada. 
Gramática: atividade na gramática págs. 113 a 119 
Geografia: correção atividades no livro didático e do caderno, os contraste da globalização. 
História: estudo do cap. 04 – O mundo em conflito. 
Para casa: 
História: págs. 296 e 297 
Matemática: atividade digitada 
 

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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