
ATIVIDADES 6º ANO - DIA 17/10/2019 
Sala de aula: 
Matemática: resolução de atividade 
Ciências: Correção atividade do livro pág 238 a 241; Leitura e  interpretação do texto: Deficiência sensorial: respeito e inclusão. 
Redação: subjetividade x objetividade, exercício págs. 148 e 149 
História: correção das questões escritas, estudo do texto complementar sobre o islamismo, questões escritas. 
Para casa: 
Redação: atividade digitada 
História: estudar cap. 11 para a revisão oral dia 18/10 
Matemática: atividade digitada 
Ciências: no caderno 
 
Recadinho: Comunicamos que a avalição de Espanhol referente ao mês de setembro será feita amanhã sexta-feira dia 18/10 em horário normal. 
 
 

   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 17/10/2019 
Sala de aula: 
Gramática: correção de atividades, atividade digitada sobre os conteúdos estudos. 
Ciências: prevenção de doenças não transmissíveis; guia alimentar para a população brasileira, tecnologia e saúde humana 
História: correção da pág. 301, cont. do estudo do cap. 08, atividade digitada 
Redação: apresentação do trabalho, atividade digitada 
Para casa: 
Redação: atividade digitada 
História: questões escritas e cont. do documentário sobre a colonização do Brasil. 
Ciências: no livro pág 232 e 233 
 
Recadinho: Comunicamos que a avalição de Espanhol referente ao mês de setembro será feita amanhã sexta-feira dia 18/10 em horário normal. 
 
   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 9º ANO – DIA 17/10/2019 
Sala de aula: 
Redação: atividade digitada 
Gramática: correção de atividades, atividade digitada sobre os conteúdos estudos. 
Desenho: Aula expositiva sobre arcos, construções. 
Inglês: correção da atividade digitada. 
Geografia: os fluxos migratórios no século XXI e aspectos econômicos da Oceania. 
Para casa: 
Desenho: no caderno de atividade pag 51 e 52. 
 
Recadinho: Comunicamos que a avalição de Espanhol referente ao mês de setembro será feita amanhã sexta-feira dia 18/10 em horário normal. 
 
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 

ATIVIDADES 8º ANO - 17/10/2019 
Sala de aula: 
História: correção pág. 312, cont. do estudo do cap. 11, cont. do documentário sobre o imperialismo, atividade digitada  
Redação: atividade digitada 
Geografia: continuação de atividade sobre a luta contra o HIV na África e atividade no caderno 
Ciências:  correção da atividade do livro pág 227 a 229, cuidado com a eletricidade 
Inglês:  correção da atividade digitada. 
Para casa:. 
História: pág. 313 
Ciências:    págs. 238 e 239 
 
Recadinho: Comunicamos que a avalição de Espanhol referente ao mês de setembro será feita amanhã sexta-feira dia 18/10 em horário normal. 
 
 Obs.: Por favor, verifique a agenda de seu(a) filho(a) diariamente e assine-a. 
Erinalda: TIM 9984-1531; Claro 9421-7213 


