
ATIVIDADES 6º ANO - DIA 22/03/2019 
Sala de aula: 
Português: apresentação projeto Dia da água. 
Desenho: apresentação projeto Dia da água. 
Artes: correção das questões escritas, cont. das questões. 
Matemática: revisão de conteúdos e atividade digitada. 
História: apresentação dos trabalhos sobre a “Introdução Religiosa”, correção da pág. 280. 
Inglês: responder no livro pág. 32 a 34 do livro. 
 

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 

 

ATIVIDADES 7º ANO - DIA 22/03/2019 
Sala de aula: 
Inglês: responder no livro pág 31 a 33 do livro. 
Ens. Religioso: atividade somativa (gincana bíblica, caça-palavras e cruzadinhas). 
Português: atividade no caderno de caligrafia e interpretação de texto. 
Matemática: correção da atividade proposta; 
Desenho: resolução de questões em sala atividade digitada. 
Artes: correção das questões escritas, cont. das questões.  
Para casa: 
Matemática: revisão para o simulado. 
 

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 - 22/03/2019 
Sala de aula: 
Matemática:  correção da atividade proposta; 
Ens. Religioso: a força regra págs. 34 a 37 / 42 a 47, cruzadinha de aprendizagem. 
Artes: correção das questões escritas e cont. das questões escritas. 
Português:  atividade no caderno de caligrafia e interpretação de texto. 
Desenho: construção de triângulos e cevianas e resolução de questões.  
Para casa:. 
Matemática: revisão para o simulado. 
 

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
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ATIVIDADES 9º ANO – DIA 22/03/2019 
Sala de aula: 
Ens. Religioso: correção / memória, Deus em três pessoas págs. 41 a 43 / 48 a 50. 
Literatura: atividade no caderno. 
Desenho: construir em triangulo cujo perímetro seja conhecido e semelhante a um triângulo dado, resolução de questões.  
Química: continuação do conteúdo: Os elementos químicos e correção das atividades.  
Matemática:  correção da atividade proposta; 
Para casa: 
Matemática: revisão para o simulado. 
 

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 

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

