
ATIVIDADES 6º ANO - DIA 21/03/2019 
Sala de aula: 
Matemática: resolução de questões.  
Ciências: correção da atividade digitada após explicação sobre os tipos de rochas. 
Redação: correção da atividade do caderno. 
História: correção e resolução de questões no livro, estudo do cap. 04 – civilização egípcia e mesopotâmia.  
 

Para casa: 
Redação: págs. 50 e 51 
 

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 21/03/2019 
Sala de aula: 
Gramática: classificação das palavras, quanto à tonicidade, atividades na gramática págs. 52 a 56, dígrafos págs. 89 a 94.  
Ciências: espécies exóticas (desequilíbrio ambiental) 
História: apresentação dos seminários sobre as civilizações “Maia, Inca e Asteca”, revisando o cap. 03 e questões escritas. 
redação: atividade lúdica do jogo da memória.  
Para casa: 
Ciências: 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 - 21/03/2019 
Sala de aula: 
História: correção das questões escritas, estudo do cap. 04 – Rebeliões na América portuguesa. 
Redação: interpretação textual 
Geografia: correção, a mobilidade da população mundial. 
Ciências: vídeo da plataforma trilhas: sistemas cardiovascular, após correção do exercício de revisão no caderno sobre sistema 
respiratório.  
Inglês:  responder a pág. 32 a 34 do livro. 
Para casa:. 
História: págs. 252 e 253 

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 21/03/2019 
Sala de aula: 
Redação: interpretação textual 
Gramática: correção de atividade, processo de formação das palavras: derivação. 
Desenho: resolução de questões e construções.  
Inglês: responder a pág. 28 a 31 do livro. 
Geografia: resolução da atividade digitada 
Para casa: 
 

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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