
ATIVIDADES 6º ANO - DIA 29/05/2019 
Sala de aula: 
Geografia: Sociedade e clima, formações vegetais no mundo, formações vegetais alterados. 
Ed. Física: estudo do texto: capoeira. 
Desenho: construção do complemento de um ângulo e construção do suplemento de ângulo e resolução de questões.  
Gramática: atividade na gramatica sobre pronomes págs. 160 a 174, correção de atividades. 
 

Para casa: 
Geografia: responder págs. 374 a 376 
 
 

   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 29/05/2019 
Sala de aula: 
Desenho: aula expositiva sobre quadriláteros: construções elementares e resolução de questões.  
Geografia: a indústria e urbanização no Brasil, as regiões metropolitanas e crescimento das cidades com seus problemas 
ambientais.  
matemática: correção da atividade proposta; 
História: cont. do estudo do cap. 05, correções, atividade xerocada. 
Para casa: 
História: cont. da resolução da atividade xerocada 
 
   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 - 29/05/2019 
Sala de aula: 
Ed. Física: apresentação do trabalho e estudo do texto: judô. 
Português: leitura e interpretação de texto. 
geografia: os diferentes sistemas econômicos e políticos capitalistas, capitalismo comercial ou pré-capitalistas, 
responder as págs. 400 e 402 
Desenho: aula expositiva sobre polígonos regulares, ângulos interno e externo de um polígono regular, resolução de 
questões e atividade no caderno. 
História: cont. do estudo do cap. 07, correções, atividade xerocada. 
Para casa:. 
Desenho: caderno de atividades págs. 36 e 37 
História: cont. da resolução da atividade xerocada. 
 
 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 29/05/2019 
Sala de aula: 
Matemática: correção da atividade proposta; explicação de segmentos proporcionais e proporção áurea; 
Física: cont. do conteúdo: a energia cinética.  
Geografia: correção, o colonialismo do Oriente Médio, responder págs. 410, 412 a 414 
Para casa: 
Matemática: pag. 155 questões 1, 2, 3; pag. 159 questões 1, 2, 3, 4. 
Geografia: pág. 414 questão 6. 
 
 
 

   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 


