
ATIVIDADES 6º ANO - DIA 30/05/2019 
Sala de aula: 
Matemática: aula expositiva sobre potenciação de frações, expressões fracionarias e problemas com frações e 
resolução de questões.  
Ciências: correção da atividade no caderno, transformação químicas e físicas, separação de misturas heterogêneas. 
Redação: a linguagem na HQ’s, exercício págs. 84 a 89.  
 

Para casa: 
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 30/05/2019 
Sala de aula: 
Gramática: correção de atividades, classificação junto de adverbial e atividade na gramática. 
Ciências: artrópodes: crustáceos e aracnídeos quilópodes diplópodes.   
Redação: denotação e conotação. 
História: correção da atividade xerocada, cont. do estudo do cap. 05 
Para casa: 
Redação: págs. 78 a 83 
Ciências: no livro págs. 274 a 276 
História: pág. 335 
 
   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 - 30/05/2019 
Sala de aula: 
Ciências: glândulas: suprarrenais, pâncreas, testículos e ovários, diabetes: insulina sintética. 
História: correção da atividade xerocada, resolução da pág. 347 
Redação: correção das atividades. 
Geografia: capitalismo industrial e financeiro.  
Inglês: atividade no livro pág. 65 e 66. 
Para casa:. 
Ciências: no livro págs. 273 a 277 
História: pág. 348 
 
 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 30/05/2019 
Sala de aula: 
Redação: exercício no livro págs. 74 e 75. 
Gramatica: resolução de atividades na gramatica e correção de atividades. 
Desenho: resolução de questões.  
Inglês: atividade no livro pág. 65 e 66. 
Para casa: 
Desenho: caderno de atividades pág. 69 
 
 

 

   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 


