
ATIVIDADES 6º ANO - DIA 28/03/2019 
Sala de aula: 
Matemática: estudando a potenciação e atividade digitada.  
Ciências: correção da atividade das págs. 252 e 253, exploração de combustíveis fosseis. Texto: petróleo – escassez e 
poluição. 
Redação: interpretação textual. 
História: resolução da pág. 284, correção da pág. 285, texto complementar sobre os Egípcios. 
 

Para casa: 
História: fazer leitura do texto complementar. 
Matemática: atividade digitada 
 
 

   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 28/03/2019 
Sala de aula: 
Gramática: correção de atividades e exercício  no caderno. 
Ciências: correção da atividade no caderno sobre ecologia, biomas brasileiros. 
História: cont. do estudo cap. 04 – Humanismo e Renascimento, escrita de observações sobre os valores 
Renascentistas, questões escritas e resolução.  
Redação: Poema – leitura textual. 
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 - 28/03/2019 
Sala de aula: 
História: correção da pág. 356, resolução da pág. 357, questões escritas e resolução. 
Redação:  interpretação textual. 
Geografia: revisão: a construção do espaço geográfico.  
Ciências: grupos sanguíneos e atividade no livro págs. 270 e 271. 
Inglês:  responder a pág. 36 e 37. 
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 28/03/2019 
Sala de aula: 
Redação: Artigo de opinião – leitura textual. 
Gramática: correção de atividades. atividades na gramática sobre processo de formação das palavras 
Desenho: atividade digitada. 
Inglês: responder a pág. 32 e 33. 
Geografia: música: globalização, tribo de Jah, interpretação da música e correção da atividade digitada. 
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 


