
ATIVIDADES 6º ANO - DIA 15/10/2019 
Sala de aula: 
inglês: correção no livro pág 118 a 120. 
ciências: correção da atividade digitada, a percupção de estímulos químicos: o nariz e a percepção dos odores, a 
língua e a percepção dos gostos. 
geografia: correção atividade no caderno, o extrativismo e os recursos naturais (mineral, vegetal e animal) e a 
indústria, comércio e serviços pág. 339 
espanhol: cont. do conteúdo: las preposicioes e los heterosemanticos, correção da atividade  págs. 153 e 154 e 
atividade pág. 155 
Para casa: 
geografia: págs. 344 e 345 
 
Recadinho: Hoje, a aula prática de Educação Física será o horário das meninas! Cibelle França! 
 
 

   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 15/10/2019 
Sala de aula: 
Ciências: doenças não transmissíveis, prevenção de doenças não transmissíveis, correção da atividade págs. 222 e 
223 
Matemática: correção da atividade proposta; explicação de ângulos formados por retas paralelas e uma reta 
transversal; 
Espanhol: cont. do conteúdo: acento diferencial, correção da atividade págs. 136 e 137 e atividade no livro pág. 139 
inglês: aula dedicada ao ensaio para apresentação do final de ano. 
Para casa: 
inglês: responder a atividade no livro pág 121 a 124. 
Ciências: no livro págs. 232 a 235 
matemática: no livro pag. 132 questões 1, 2, 3; pag. 133. 
 
Recadinho: Hoje, a aula prática de Educação Física será o horário das meninas! Cibelle França! 
 
   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 - 15/10/2019 
Sala de aula: 
Geografia: cidadania no dia a dia: vida em sociedade afeta e apartheid, as migrações da populçao africana. 
Espanhol: cont. do conteúdo: los verbos de cambio, atividade do livro págs. 132 a 134  
inglês:  correção da atividade no livro pág 118 a 121. 
matemática:  correção da atividade proposta; 
ciências: economia de energia elétrica, potência elétrica 
Para casa:. 
Espanhol: págs. 135 e 136 
inglês:   atividade digitada 
ciências: págs. 227 e 229 
matemática:    no livro pag. 126 questões 5, 6, 7; pag. 127 questões 8, 9; pag. 128 questões 10, 11; pag. 129 
questões 12, 13, 14pag. 130 questões 15, 16, 17, 18. 
 
Recadinho: Hoje, a aula prática de Educação Física será o horário das meninas! Cibelle França! 
 
 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 15/10/2019 

Sala de aula: 
Espanhol: cont. do conteúdo: verbos e atividade págs. 127 a 131 
Inglês; atividade digitada 
Geografia: correção págs. 357, 358, a chegada dos europeus e a colonização e dinâmica da populça. 
Biologia: a luz e as cores, espelhos e lentes 
Química: atividade extra-classe sobre balanceamento de equações. 
Matemática: correção da atividade 
Para casa: 
Matemática: atividade digitada  
Biologia: no livro págs. 226 e 227 
Geografia: págs. 368 e 369 
 
Recadinho: Hoje, a aula prática de Educação Física será o horário das meninas! Cibelle França! 
 
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  


