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ATIVIDADES 6º ANO - DIA 11/02/2020 
Sala de aula: 
Matemática: arredondamento de números, correção de atividade no livro e atividade xerocada 
Português: leitura e interpretação de texto 40 a 47. 
História: apresentação da entrevista, cont. do estudo do cap. 02, págs. 289 e 291 
Redação: personagem e pessoa, atividade págs. 26 e 27 
Para casa: 
Matemática: atividade digitada  
História: pág. 293 
Redação: págs. 28 e 29 
 
   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 11/02/2020 
Sala de aula: 
Geografia: composição da população brasileira pág. 351, responder págs,. 354 e 355 
Redação: atividade no caderno sobre o gênero em estudo. 
Ciências: continuação dos problemas causados pela poluição atmosférica, correção de atividades no caderno. 
Ed. Física: explicação sobre o atletismo. 
Português: leitura e interpretação de texto- 40 a 50. 
Para casa: 
Ciências: estudo das páginas 232 a 235. 
Ed. Física: 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 
Annejose:TIM 9926-1415 Fixo: 3465-2075 

Aparecida (Psicóloga): TIM (89) 9 9937 – 3204 

 

Annejose:TIM 9926-1415 Fixo: 3465-2075 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES 8º ANO – 11/02/2020 
Sala de aula: 
Gramática:  atividade na Gramática sobre tipos de sujeito. 
Redação: vídeo sobre entrevista 
Ciências: experimentos comparativos sobre funcionamento do sistema digestório e continuação de alimentação 
humana. 
Para casa:. 
Redação: atividade no caderno  
Ciências:  compreender em estudos os nutrientes da alimentação humana, nas páginas 224 a 229. 
 
 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 11/02/2020 
Sala de aula: 
Biologia: Continuação do estudo da raiz. 
Física: Introdução às unidades de medida e suas conversões. 
História: correções, cont. do estudo do cap. 01 
Português: atividade no caderno. 
Arte: correção da pág. 14, cont. do estudo do cap. 01 
Química: continuação das propriedades específicas da matéria; 
Para casa: 
História: atividade digitada  
Arte: questões escritas 
Biologia: estudo da apostila complementar do conteúdo de raiz. 
Física: continuação do trabalho sobre sistema solar (entrega dia 13/02) e atividade de conversões no caderno 
Química: estudo da apostila extra com material complementar. 
 
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 


