
ATIVIDADES 6º ANO - DIA 26/03/2019 
Sala de aula: 
Matemática: relação de igualdade em sentenças matemáticas, resolução de questões, aula expositiva sobre múltiplos e 
divisores de um número natural. 
Português: graus do substantivo, atividade no livro págs. 20 a 24 / 27 a 33. 
História: cont. do estudo do cap. 04, resolução da pág. 284. 
Redação: apresentação dos contos e atividade. 
 

Para casa: 
Matemática: no caderno de atividades págs. 106, 107 e 108 
História: pág. 285 
 
 

   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 26/03/2019 
Sala de aula: 
Geografia: correções de atividades no livro e rever conteúdo do simulado.  
Redação: apresentação do trabalho e atividade. 
Ciências: continuação da atividade no caderno sobre Biomas. 
Ed. Física: correção da atividade digitada com explicação. 
Português: leitura e interpretação de texto: págs. 12 a 21. 
Para casa: 
 
 

 

   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 - 26/03/2019 
Sala de aula: 
Gramática: correção de atividades e exercício no caderno. 
Redação: atividade sobre o gênero reportagem. 
Ciências: circulação sanguínea, infarto, ciclo cardíaco e grupo sanguíneos. 
Para casa:. 
 
   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 26/03/2019 
Sala de aula: 
Biologia: características gerais dos vegetais, raiz, caule e folhas. 
História: cont. do estudo do cap. 04, correção das págs. 296 e 297 
Português: atividade no caderno sobre estrutura e formação das palavras. 
Artes: cont. das questões escritas e resolução. 
Redação: atividade sobre o conto de ficção cientifico.  
Para casa: 
História: atividade pág. 304 
 

Biologia: no livro págs. 258 e 259 
 
 

   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 


