
ATIVIDADES 6º ANO - DIA 19/09/2019 
Sala de aula: 
Matemática: Correção de atividade, revisão do conteúdo trabalhado 
Ciências: atividade de revisão sobre tipos de células e níveis de organização do seres vivos. 
Redação: apresentação do trabalho e revisão da prova. 
História: cedida para arte 
Arte: cont. do estudo do cap. 06, questões escritas e resolução 
Para casa: 
Arte: atividade pág. 84 
 
Recadinho: Segunda-feira dia 23/09 a aula de Espanhol será cedida para Português. 

Senhores pais ou responsáveis. 

Comunicamos que amanhã dia 20 de setembro, não haverá aula. Nossa cidade Valença do Piauí, está fazendo 

257 anos de emancipação política e por esta razão é dado “feriado municipal”. Retomaremos às nossas 

atividades normais segunda-feira dia 23/09. 

 
 

   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 19/09/2019 
Sala de aula: 
Gramática: correções de atividades, reforçando os conteúdos estudados. 
Ciências: atividade sobre os fungos no caderno. 
História: correções e resolução pág. 321, questões escritas e resolução  
Redação: correção das atividades e revisão para prova 
Para casa: 
História: pág. 324 
 
Recadinho: Segunda-feira dia 23/09 a aula de Espanhol será cedida para Português. 

Senhores pais ou responsáveis. 

Comunicamos que amanhã dia 20 de setembro, não haverá aula. Nossa cidade Valença do Piauí, está fazendo 

257 anos de emancipação política e por esta razão é dado “feriado municipal”. Retomaremos às nossas 

atividades normais segunda-feira dia 23/09. 

 
   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 - 19/09/2019 
Sala de aula: 
História: correções, questões escritas e resolução. 
Redação: aula cedida para geografia 
Geografia: apresentações de trabalhos 
Ciências: aplicações da eletrostática, a eletrostática no cotidiano 
Inglês:  atividade no livro pág 104 e 108. 
Para casa:. 
História: pág. 345 
Geografia: pesquisa sobre os setores industrial, agropecuário comercial dos Estados Unidos. 
Ciências: pesquise sobre o uso de agrotóxico no Brasil, seus benefícios e malefícios, aplicações da 
eletrostática e vantagens desses processos. 
 
Recadinho: Segunda-feira dia 23/09 a aula de Espanhol será cedida para Português. 

Senhores pais ou responsáveis. 

Comunicamos que amanhã dia 20 de setembro, não haverá aula. Nossa cidade Valença do Piauí, está fazendo 

257 anos de emancipação política e por esta razão é dado “feriado municipal”. Retomaremos às nossas 

atividades normais segunda-feira dia 23/09. 

 
 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 19/09/2019 
Sala de aula: 
Redação: aula cedida para ciências 
Ciências: correção da atividade do livro págs. 266 e 267 
Gramática: correções de atividades, reforçando os conteúdos estudados. 
Desenho: correção da atividade 
Inglês: apresentação do jornal tema trabalhado no capítulo de mês de setembro. 
Geografia: estudo do mosaico e fragmentação da URSS 
Para casa: 
Geografia: págs. 407 e 408 
Ciências: atividade no caderno sobre genética. 
 
Recadinho: Segunda-feira dia 23/09 a aula de Espanhol será cedida para Redação. 

Senhores pais ou responsáveis. 

Comunicamos que amanhã dia 20 de setembro, não haverá aula. Nossa cidade Valença do Piauí, está fazendo 

257 anos de emancipação política e por esta razão é dado “feriado municipal”. Retomaremos às nossas 

atividades normais segunda-feira dia 23/09. 

 
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 


