
ATIVIDADES 6º ANO - DIA 14/06/2019 
Sala de aula: 
Português: ditado de texto, atividades sobre os conteúdos estudados.  
Desenho: aula expositiva sobre trocados de bissetriz de um ângulo.  
Artes: aula cedida para história 
História: correções e revisão oral 
Matemática: resolução de questões  
Inglês: atividade escrita. 
 

Para casa: 
Matemática: atividade digitada 
 
Recadinho: Terça-feira dia 18/06 será a análise do paradidático. Não esqueçam de trazer respondido o suplemento de 
leitura. Tia Simone 
 
 

   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 14/06/2019 
Sala de aula: 
Inglês: atividade escrita. 
Artes: parte da aula cedida para história 
História: correção e revisão oral de historia e arte. 
Português: ditado de texto, atividades sobre os conteúdos estudados. 
Matemática: correção da atividade digitada. 
Desenho: resolução de questões. 
Para casa: 
Matemática: estudar as atividades digitadas. 
 
Recadinho: Terça-feira dia 18/06 será a análise do paradidático. Não esqueçam de trazer respondido o suplemento de 
leitura. Tia Simone 
 
   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 8º ANO - 14/06/2019 
Sala de aula: 
Matemática:  correção da atividade digitada. 
Desenho:  resolução de questões. 
Artes: apresentação da produção textual de arte, revisão oral de história e arte. 
Português:  ditado de texto, atividades sobre os conteúdos estudados. 
Para casa:. 
Matemática: estudar as atividades digitadas. 
 
Recadinho: Terça-feira dia 18/06 será a análise do paradidático. Não esqueçam de trazer respondido o suplemento de 
leitura. Tia Simone 
 
 Obs.: Por favor, verifique a agenda de seu(a) filho(a) diariamente e assine-a. 
Erinalda: TIM 9984-1531; Claro 9421-7213 



 

ATIVIDADES 9º ANO – DIA 14/06/2019 
Sala de aula: 
Desenho: construções de relações métricas no triangulo retângulo, resolução de questões.  
Literatura: correção de atividades, revisando o conteúdo estudado.  
Matemática: correção da atividade digitada. 
Física: cont. da correção do exercício da apostila. 
Para casa: 
Matemática: estudar as atividades digitadas. 
Física: atividade na plataforma de física e química. 
 
Recadinho: Terça-feira dia 18/06 será a análise do paradidático. Não esqueçam de trazer respondido o suplemento de 
leitura. Tia Simone 
 
 

 

   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 


