
ATIVIDADES 6º ANO - DIA 10/05/2019 

Sala de aula: 
Português: atividade no caderno de caligrafia leitura e interpretação de texto.  
Desenho: resolução de atividade 

Artes: correção das questões escritas, atividade pratica com pintura.  
Matemática: resolução de atividade e revisão do conteúdo.  
História: texto complementar sobre os indígenas (explicação) cont. da apresentação das produções de texto.  

Inglês: correção da atividade para casa e responder a pág. 54 e 55 pag. do livro. 
 

Para casa: 

Desenho: atividade pág. 55 
História: estudar texto complementar. 
Artes: pág. 47 questões 1 e 2. 

 
Recadinho: Senhores pais, para a nossa festa de logo mais lembramos à vocês, demais familiares e amigos que teremos 
a venda de mesa a R$ 40,00 com direito à entrada de 4 pessoas devidamente acomodadas, já a entrada individual 

custará R$ 20,00. Aguardamos a todos! 
 
 

   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 10/05/2019 
Sala de aula: 
Inglês: correção de questões no livro pág. 56 e 57. 

Ens. Religioso: memória, correção, cruzadinha das virtudes. 
Português: atividade no caderno de caligrafia leitura e interpretação de texto. 
Matemática: correção de atividades. 

Desenho: resolução de atividade. 
Artes: correção das questões, apresentação da atividade prática sobre os grupos indígenas.  
Para casa: 

Desenho: atividade no caderno de atividades págs. 79 e 80 
Artes: estudar cap. 03 
Matemática: atividade digitada 

 
Recadinho: 

Senhores pais, para a nossa festa de logo mais lembramos à vocês, demais familiares e amigos que teremos a venda 

de mesa a R$ 40,00 com direito à entrada de 4 pessoas devidamente acomodadas, já a entrada individual custará R$ 
20,00. Aguardamos a todos! 
 

   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 - 10/05/2019 
Sala de aula: 

Matemática:  correção da atividade proposta, explicação de fatoração; 
Ens. Religioso: atividade somativa: o povo de Israel 
Artes: cont. do estudo do cap. 03, resolução da atividade pág. 51 

Português:  atividade no caderno de caligrafia leitura e interpretação de texto. 
Desenho: resolução de atividades. 
Para casa:. 

Artes: atividade pág. 52 
Matemática:  no livro pag. 132 questão 1; pag. 133 questão 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

 
Recadinho: 

Senhores pais, para a nossa festa de logo mais lembramos à vocês, demais familiares e amigos que teremos a venda 
de mesa a R$ 40,00 com direito à entrada de 4 pessoas devidamente acomodadas, já a entrada individual custará R$ 
20,00. Aguardamos a todos! 

 
 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 10/05/2019 

Sala de aula: 
Ens. Religioso: atividade somativa para que vivemos? O mistério da morte.  
Literatura: correção de atividades. 

Desenho: resolução homotéticas.  
Física: atividade complementar e atividade do livro págs. 153 e 154 
Matemática: correção de atividade 

Para casa: 
Matemática: atividade digitada  
 

Recadinho: 
Senhores pais, para a nossa festa de logo mais lembramos à vocês, demais familiares e amigos que teremos a venda 
de mesa a R$ 40,00 com direito à entrada de 4 pessoas devidamente acomodadas, já a entrada individual custará R$ 

20,00. Aguardamos a todos! 
 
 

   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 


