
ATIVIDADES 6º ANO - DIA 03/10/2019 
Sala de aula: 
Matemática: correção da atividade 
Ciências: organização do sistema nervoso parte central (medula espinal e encéfalo) e parte periférica (nervoso e 
gânglios) atividade do livro págs. 220 e 221 
Redação: Noticia, exercício pág. 138 
História: cont. do estudo do cap. 11, correção da pág. 283, resolução da pág. 287 
Para casa: 
Redação: págs. 139, 140 e 141 
História: pág. 289 
Matemática: atividade digitada 
Ciências: atividade no caderno 
 

Recadinho: Senhores pais ou responsáveis 
Comunicamos que amanhã, dia 04/10 (sexta-feira) não haverá aula por conta do feriado municipal: Dia de São 

Francisco. Retornaremos às nossas atividades normais segunda-feira, dia 07/10. 
 
 

   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 03/10/2019 
Sala de aula: 
Gramática: distinção dos tipos de predicado. Transitividade verbal. Atividade no caderno. 
Ciências: recursos pedagógico sobre funções dos glóbulos branco, filme “Osmose Jones – uma aventura radical pelo 
corpo humano, correção da atividade do livro págs. 206 e 207 
História: correções, cont. do estudo do cap. 08 – A colonização do Brasil, resolução das págs. 284, 285, 289 
Redação: correção da atividade no livro, exercício págs. 138 e 139 
Para casa: 
Redação: págs. 140 e 141 
História: pág. 309 
 

Recadinho: Senhores pais ou responsáveis 
Comunicamos que amanhã, dia 04/10 (sexta-feira) não haverá aula por conta do feriado municipal: Dia de São 

Francisco. Retornaremos às nossas atividades normais segunda-feira, dia 07/10. 
 
   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 - 03/10/2019 
Sala de aula: 
História: correções págs. 286 e 287, cont. do estudo do cap. 11- Imperialismo europeu, resolução págs. 290, 291, 294, 
296 e 297 
Redação: correção das atividades no livro 
Geografia: a população da África e os atuais conflitos no continente africano 
Ciências: correção da atividade do livro págs. 210 e 211 geradores elétricos: elétricos químicos e elétrico –mecânico.  
Espanhol: revisão do conteúdo para avaliação: pronombres objeto direto e atividade complementar. 
Para casa:. 
Redação: págs. 142 e 143 
História: pág. 295 
Geografia: págs. 379 e 380 
Ciências: atividade cidadania no dia a dia págs. 214 e 215 do livro 
 

Recadinho: Senhores pais ou responsáveis 
Comunicamos que amanhã, dia 04/10 (sexta-feira) não haverá aula por conta do feriado municipal: Dia de São 

Francisco. Retornaremos às nossas atividades normais segunda-feira, dia 07/10. 
 
 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 03/10/2019 
Sala de aula: 
Redação: correção das atividades no livro 
Gramática: estudo sobre colocação pronominal. Atividade na Gramática 233 a 240. 
Desenho: Concordância, propriedades. 
Espanhol: revisão do conteúdo para avalição: condicional e atividade complementar. 
Geografia: os aspectos naturais da Oceania e apresentação de trabalhos. 
Para casa: 
Redação: págs. 142, 143 e 144 
Desenho: no caderno de atividade pag. 46, 47 e 48. 
 

Recadinho: Senhores pais ou responsáveis 
Comunicamos que amanhã, dia 04/10 (sexta-feira) não haverá aula por conta do feriado municipal: Dia de São 

Francisco. Retornaremos às nossas atividades normais segunda-feira, dia 07/10. 
 
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 


