
ATIVIDADES 6º ANO - DIA 02/10/2019 
Sala de aula: 
Ens. Religioso: Deus com outro nome págs. 138 a 142 
Ed. Física: explicação do texto sobre vôlei. 
Gramática; diferença entre advérbio e locução adverbial e sua classificação. atividades na gramática: 222 a 230. 
Desenho: aula expositiva sobre traçado de perpendiculares e paralelas 
Geografia: correção, recursos Minerais, da fauna e da flora 
Para casa: 
Ens. Religioso: pág. 143. Organização da atividade somativa 
Geografia: pág. 332 
Desenho: no caderno de atividade PAG. 36, 37 e 38. 
 
Recadinho: O paradidático do mês de outubro será “O misterioso baú do vovô”. 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 02/10/2019 
Sala de aula: 
Geografia: apresentação de trabalhos. 
Matemática: correção da atividade proposta; explicação de adição, subtração e multiplicação de ângulos; 
história: estudo do cap. 08 – A colonização do Brasil, resolução da pág. 278 e 279 
desenho: Correção de atividade 
Para casa: 
história: pág. 282 
desenho: no caderno de atividade pag. 93 e 94. 
Matemática: no livro pag. 114 questões 1, 2; pag. 115 questões 3, 4; pag. 118 questões 1, 2, 3; pag. 119 questão 4; pag. 112 questão 4 e 
atividade digitada  
 
Recadinho: O paradidático do mês de outubro será “Coisas da vida”. 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 - 02/10/2019 
Sala de aula: 
Ed. Física:  explicação do texto sobre vôlei. 
Português:  distinção entre período simples e composto. Período composto por coordenação. 
Desenho:  correção de atividade 
Geografia: correção, a regionalização do continente africano 
História: apresentação dos trabalhos de história referente ao cap. 10, estudo do cap. 11 – Imperialismo europeu. 
Matemática:  correção da atividade proposta; 
Para casa:. 
Geografia: pág. 367 
História: págs. 286 e 287 
Desenho:    no caderno de atividade pag. 93 e 94 
Matemática:  atividade digitada 
 
Recadinho: Amanhã dia 03/10 a aula de Inglês será cedida para Espanhol. 
 
Recadinho: O paradidático do mês de outubro será “O fantasma que falava espanhol”. 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 02/10/2019 
Sala de aula: 
Matemática: correção da atividade proposta; explicação de função afim, gráfico da função afim, função crescente e decrescente; 
Geografia: introdução ao cap. 08 – Oceania e a Região Polar do Artico. 
Física: características do som: velocidade, frequência, intensidade, timbre. eco. projeta - se do ruído excessivo.  atividade da apostila e Questões 3 
a 16, página 213 e 214 
Ed. Física:  explicação do texto sobre vôlei. 
História: correção da pág. 312 e resolução pág. 313 cont. do estudo do cap. 10 
Para casa: 
História: atividade na plataforma digital 
Matemática: no livro pag. 111 questões 1, 2; pag. 112 questões 3, 4; pag. 115 questão1; pag. 116 questões 2, 3; pag. 117 questões 4, 5. E 
atividade digitada 
 
Recadinho: Amanhã dia 03/10 a aula de Inglês será cedida para Espanhol. 
 
Recadinho: O paradidático do mês de outubro será “Como é duro ser diferente”. 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 


