
ATIVIDADES 6º ANO - DIA 10/10/2019 
Sala de aula: 
Matemática: correção da atividade 
Ciências: percepção de estímulos luminosos, defeitos de visão, correção do exercício pág. 237 
Redação: correção das atividades no livro, pontuação. 
História: correção da atividade xerocada, texto complementar. 
Para casa: 
História: questões escritas 
Redação: págs. 145, 146, 147 e 148 
Matemática: atividade digitada  
Ciências:  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 7º ANO - DIA 10/10/2019 
Sala de aula: 
Gramática: complemento verbal, complemento nominal e adjunto adnominal. Atividade no caderno. 
Ciências: correção da atividade do livro págs. 222 e 223, papel das politicas publicas para a prevenção de doenças 
transmissíveis. 
História: correções, cont. do estudo do cap. 08, atividade xerocada da plataforma 
Redação: recursos de linguagem no anúncio publicitário, exercício págs. 144 a 148 
Para casa: 
História: ´pág. 297 
Redação: 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 
 
 
 
 
 

Annejose:TIM 9926-1415 Fixo: 3465-2075 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATIVIDADES 8º ANO - 10/10/2019 
Sala de aula: 
História: correção das págs. 290, 291, 295, 296 e 297, cont. do estudo do cap. 10 documentário sobre o imperialismo, 
resolução das págs. 302 e 303 
Redação: exercício digitada 
Geografia: as desigualdades sociais da África, o apartheid, as migrações africanas. 
Ciências: correção da atividade pág. 219, efeito joule e potência elétrica 
inglês:  correção no livro pág 118 e 121. 
Para casa:. 
Geografia: pág. 381 
História: págs. 310 e 311 
Redação: atividade na plataforma 
inglês:  atividade na plataforma digital. Obs: trazer o dicionário na próxima aula de inglês 
Ciências: atividade no caderno 
 
 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 10/10/2019 

Sala de aula: 
Redação: correção da atividade de casa 
Gramática: atividades sobre colocação pronominal. 
Desenho: Correção de atividade 

Inglês: correção no livro pág 118 e 122.  
Geografia: clima e vegetação da Região Australiana e povoamento, condições socioeconômicas da Austrália. 
Para casa: 
Geografia: págs. 357 e 358 
Redação: atividade na plataforma 
Inglês: atividade na plataforma digital. Obs: trazer o dicionário na próxima aula. 
Desenho: no caderno de atividade pág. 89 e 90 
 
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  


