
ATIVIDADES 6º ANO - DIA 12/06/2019 
Sala de aula: 
Geografia: correção de atividade no livro, rever os tipos de climas e formações vegetais (usar atlas geográficos).  
Ed. Física: correção da atividade digitada  
Desenho: resolução de atividades. 
Gramática: correção de atividades, emprego dos pronomes eu e mim, exercício no caderno. 
 

Para casa: 
Geografia: atividade na plataforma 
 
 

   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 12/06/2019 
Sala de aula: 
Desenho: construção de triângulos.  
Geografia: correção, responder págs. 394 a 398. 
Matemática: correção da atividade digitada 
História: estudo do texto complementar. 
Para casa: 
Matemática: atividade digitada 
História: estudar o texto complementar. 
 
   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 

 

Annejose:TIM 9926-1415 Fixo: 3465-2075 

 

ATIVIDADES 9º ANO – DIA 12/06/2019 
Sala de aula: 
Matemática: correção das atividades. 
Física: correção da atividade do livro nas págs. 170 a 172. 
Ed. Física:  correção da atividade digitada 
Geografia: apresentações de trabalhos sobre a Região da Palestina 
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 8º ANO - 12/06/2019 
Sala de aula: 
Ed. Física:  correção da atividade digitada 
Português: atividade sobre aposto e vocativo págs. 25 a 32 
Geografia: apresentações de trabalhos,  
Desenho: aula expositiva sobre circunferência escrita em polígono e circunferência circunscrita a polígono.  
História:  estudo do texto complementar. 
Para casa:. 
Matemática: atividade digitada 
História: estudar o texto complementar. 
 
 Obs.: Por favor, verifique a agenda de seu(a) filho(a) diariamente e assine-a. 
Erinalda: TIM 9984-1531; Claro 9421-7213 


