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ATIVIDADES 6º ANO - DIA 10/02/2020 
Sala de aula: 
Inglês: responder no livro pág 14 a 16. 
Ciências: correção de atividades no caderno; continuação dos movimentos da terra, relação dos movimentos da terra 
com fuso horário. 
Geografia: correção, sistema solar: a origem da Terra, págs. 348 a 351 
Espanhol: cont. do conteúdo: los numerales, el alfabeto e os pronombres personales tônicos.  
Para casa: 
Ciências: atividade no caderno 
Geografia: atividade pág. 349 – 3 questão – b / 4 questão pág. 350 
Espanhol: págs. 20 e 21 
 
   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 10/02/2020 
Sala de aula: 
Ciências: continuação dos principais poluentes atmosféricos, problemas causados pela poluição atmosférica; 
Matemática: correção da atividade proposta. 
Espanhol: cont. do conteúdo: grados del adjetivo (superlativo absoluto e relativo) 
Inglês: atividade no caderno. 
Para casa: 
Ciências: estudos das medidas internacionais contra poluição do ar, nas páginas 230 e 231 
Inglês: atividade no caderno. 
Espanhol: págs. 18 a 20 
Matemática: 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 – 10/02/2020 
Sala de aula: 
Geografia: correção, a desigualdade distribuição da população mundial  
Espanhol: cont. do conteúdo: los organos del cuerpo e el verbo doer. 
Inglês:  responder no livro pág 14 a 16. 
Matemática:  correção da atividade proposta. 
Ciências: correção de atividade da página 221 e continuação de saúde bucal e alimentação humana; 
Para casa:. 
Espanhol: págs.. 18 a 20 
Ciências:  estudo das páginas 230 a 233 
Geografia: atividade no caderno 
Matemática: atividade digitada  
 
 Obs.: Por favor, verifique a agenda de seu(a) filho(a) diariamente e assine-a. 
Erinalda: TIM 9984-1531; Claro 9421-7213 
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ATIVIDADES 9º ANO – DIA 10/02/2020 
Sala de aula: 
Espanhol: cont. do conteúdo: adverbio de modo e pronombres de objeto directo 
Inglês: anotações e atividade no caderno sobre os Pronomes Reflexivos. 
Geografia: correção, globalização e as megacidades e as cidades globais. 
Biologia: Discussão interativa sobre raiz; 
Redação: tipos de discurso, atividade no livro págs. 21 a 24 
Matemática: correção da atividade proposta. 
Para casa: 
Redação: produção de um conto de terror 
Espanhol: págs. 18 a 20 
Biologia: atividade impressa para entrava na próxima aula. 
Inglês: no livro págs. 15 e 16 
Matemática: 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 


