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ATIVIDADES 6º ANO - DIA 13/02/2020 
Sala de aula: 
Matemática: correção da atividade  
Ciências: resolução de questões do caderno e continuação dos movimentos da terra e introdução às estações do ano 
Redação: atividade de interpretação de texto 
História: correção da pág. 293, cont. do estudo do capítulo, resolução das págs. 289 e 291 a 294 
Para casa: 
Redação: atividade digitada  
História: pág. 295 
Ciências: separar o material: pedaço quadrado de papelão (25 cm x 25 cm), pedaço quadrado de cartolina branca (25 
cm x 25 cm) régua graduada de 30 cm, esquadro de 45° ou 60°, cola branca. Para próxima aula, dia 17/02/2020. 
Matemática: atividade digitada  
 
Recadinho: Senhores pais ou responsáveis, pedimos que verifiquem se o material de Desenho Geométrico, 
assim como os outros materiais de seu filho (lápis corretivo, borracha, etc) estão completos para que os 
mesmos não sejam prejudicados durante as aulas. Lembramos ainda que, com relação a Desenho Geométrico, 
o aluno que não estiver com seu material no dia da avalição será prejudicado, uma vez que o mesmo não terá 
como responder à dinâmica1das referida avalição. 
 
   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 13/02/2020 
Sala de aula: 
Gramática: tempos do verbo do modo subjuntivo. Conjugação de verbos irregulares: 234 a 244/ 248 a 252. 
Ciências: continuação dos problemas causados pela poluição atmosférica. 
História: cont. do estudo do cap. 02 – reinos e impérios da África, resolução das págs. 298, 301 e 3036, correções  
Redação: atividade de interpretação de texto. 
Para casa: 
História: estudar cap. 01 para o simulado. 
Ciências: pesquisar em livros e preparar um resumo sobre os principais problemas gerados através da poluição 
atmosférica (escrito a punho). 
 
Recadinho: Senhores pais ou responsáveis, pedimos que verifiquem se o material de Desenho Geométrico, 
assim como os outros materiais de seu filho (lápis corretivo, borracha, etc) estão completos para que os 
mesmos não sejam prejudicados durante as aulas. Lembramos ainda que, com relação a Desenho Geométrico, 
o aluno que não estiver com seu material no dia da avalição será prejudicado, uma vez que o mesmo não terá 
como responder à dinâmica1das referida avalição. 
 
   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 

 

http://www.iedq.com.br/


 
 
 
 
 
 

RUA MANOEL VITORINO, 106 – CENTRO / VALENÇA DO PIAUÍ – PI / CEP: 64.300-000 / FONE (89) 
3465-2075/ CNPJ: 09.275.105/0001-28  

www.iedq.com.br 
 

 

Annejose:TIM 9926-1415 Fixo: 3465-2075 

 

ATIVIDADES 9º ANO – DIA 13/02/2020 
Sala de aula: 
Física: Apresentação e análise dos trabalhos sobre o sistema solar. 
Gramática: correção de atividades, conjunções subordinativas: valor semântico e classificação. 
Desenho: correção de atividade  
Inglês: correção da atividade no livro e atividade com vocabulário. 
Geografia: sociedade e globalização 
Para casa: 
Física: estudos das grandezas físicas e unidades de medida para atividade individual na próxima aula. 
Geografia: págs. 388 e 389. 
 
Recadinho: Senhores pais ou responsáveis, pedimos que verifiquem se o material de Desenho Geométrico, 
assim como os outros materiais de seu filho (lápis corretivo, borracha, etc) estão completos para que os 
mesmos não sejam prejudicados durante as aulas. Lembramos ainda que, com relação a Desenho Geométrico, 
o aluno que não estiver com seu material no dia da avalição será prejudicado, uma vez que o mesmo não terá 
como responder à dinâmica2das referida avalição. 
 
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 8º ANO – 13/02/2020 
Sala de aula: 
História: estudo do cap. 02 – Revolução Industrial, resoluções págs. 311, 312, 315, 316 e 317 
Redação: atividade de interpretação de texto. 
Geografia: atividade digitada  
Ciências:  Continuação de alimentação humana e seus nutrientes. 
Inglês: atividade no caderno 
Para casa:. 
História: estudar cap. 01 para o simulado 
Ciências: pesquisar e preparar um resumo sobre as formas de reaproveitar os alimentos (escrito a punho) 
 
Recadinho: Senhores pais ou responsáveis, pedimos que verifiquem se o material de Desenho Geométrico, 
assim como os outros materiais de seu filho (lápis corretivo, borracha, etc) estão completos para que os 
mesmos não sejam prejudicados durante as aulas. Lembramos ainda que, com relação a Desenho Geométrico, 
o aluno que não estiver com seu material no dia da avalição será prejudicado, uma vez que o mesmo não terá 
como responder à dinâmica2das referida avalição. 
 
 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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