
ATIVIDADES 6º ANO - DIA 28/05/2019 
Sala de aula: 
Matemática: aula expositiva sobre adição e subtração de frações com denominadores diferentes, resolução de 
questões. 
Português: classificação dos pronomes e atividade no caderno. 
História: correção da pág. 321, questões escritas. 
Redação: HQ’s, exercício de sala págs. 77 a 82 
 

Para casa: 
Matemática: atividade digitada 
História: cont. da resolução das questões. 
 
 

   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 28/05/2019 
Sala de aula: 
Geografia: estudo dos problemas ambientais no campo, págs. 378 a 381 
Redação: poema visual, exercício de sala págs. 71 a 77 
Ciências: artrópodes, características principais e representantes, insetos modo de vida e principais aspectos do grupo. 
Ed. Física: estudo do texto: capoeira. 
Português: atividade no caderno sobre preposição, locução prepositiva, contração e combinação. 
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 - 28/05/2019 
Sala de aula: 
Gramática: distinção entre complemento nominal, objeto indireto e adjunto adnominal e atividade na gramática. 
Redação: resenha, exercício de sala pág. 69 
Ciências: texto cidadania no dia a dia tema: drogas, glândulas endócrinas e exócrinas.  
Para casa:. 
Redação: págs. 70 a 73 
 
 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 28/05/2019 
Sala de aula: 
Biologia: correção da atividade págs. 249 a 25, angiospermas: flor, fruto sementes. 
História: estudo do cap. 06 – Democracia e ditadura no Brasil, correção da pág. 280 
Português: leitura e interpretação de texto. 
Artes: estudo do cap. 04 – Arte e Consumo, correção págs. 58 e 59, questões escritas. 
Redação: editorial, correção das atividades.  
Para casa: 
História: pág. 281 
Artes: resolução das questões escritas. 
 
Recadinho: Amanhã será a apresentação do trabalho durante a terceira aula. Tia Cibelle. 
 
 
 

   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 


