
ATIVIDADES 6º ANO - DIA 06/05/2019 
Sala de aula: 
Inglês: atividade escrita. 
Ciências: correção da atividade do livro págs. 226 e 227, impactos das atividades humanas no solo: erosão, 
compactação do solo e poluição do solo. 
Geografia: correção estudo das águas oceânicas, relevo oceânico, copiar atividade e responder págs. 252 e 253 
Espanhol: cont. com conteúdo: los artigos e correção do conteúdo do livro. 

Para casa: 
Inglês: responder as págs. 52 e 53 do livro, pesquisando sobre o assunto nas págs. 169 e 170 
Geografia: atividade no caderno. 
 
 

   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 06/05/2019 
Sala de aula: 
Ciências: conclusão da correção dos exercícios no caderno, platelmintos: estudaremos um representante de cada uma 
das principais classes (planariam esquistossomo e a tênia).   
Matemática: correção da atividade proposta, explicação da adição de números inteiros; 
Espanhol: cont. do conteúdo e correção da atividade do livro. 
Inglês: responder as págs. 52 e 53 do livro 
Para casa: 
Inglês: responder as págs. 56 e 57 do livro 
Matemática: no livro pag. 143 questões 1, 2; pag. 144 questões 3, 4, 5. 
 
   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 - 06/05/2019 
Sala de aula: 
Geografia: cedida para matemática. 
Espanhol: atividade complementar e correção da atividade do livro 
Inglês: responder as págs. 50 e 51 
Matemática: correção da atividade proposta, explicação dos produtos: quadrado da soma de dois termos, quadrado da 
diferença de dois termos e produtos da soma pela diferença de dois termos; 
ciências: os órgão que compõem o sistema urinário, como ocorre a excreção pelo sistema urinário.  
Para casa:. 
Inglês: responder as págs. 52 e 53 
Matemática: no livro pag. 127 questão 1; pag. 129 questões 2, 3, 4, 5; pag. 130 questões 6, 7. 
 
Obs: Trazer o material de Ensino Religioso amanhã dia 07/05. Tia Iris 
 
 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 06/05/2019 
Sala de aula: 
Espanhol: cedida educação física 
Ed. Física: correção da atividade digitada. 
Inglês: correção das atividade no caderno e responder págs. 51 e 52 do livro 
Geografia: analise de atividade para casa. A importância China no cenário econômico mundial. Os tigres  asiáticos. As 
questão ambiental da China, Ásia Central e Setentrional.   
Biologia: elementos químicos, descoberta da lei periódica, tabela periódica atual. 
Química: correção da atividade digitada 
Matemática: correção da atividade proposta, explicação de quantidade de raízes e relação entre as raízes e os 
coeficientes; 
Para casa: 
Inglês: responder as págs. 55 e 56 do livro (faça uso de dicionário ou apps de tradução|). 
Geografia: atividade de pesquisa sobre os pontos politica do filho único, (entregar na próxima aula dia 08/05) e págs, 
380 e 381 
Química: atividade digitada 
Biologia: atividade no livro págs. 225 e 226 
Matemática: no livro pag. 122 questões 1, 2, 3, 4; pag. 123 questões 5, 6, 7. 
 
 

   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 


