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ATIVIDADES 6º ANO - DIA 14/02/2020 
Sala de aula: 
Português: atividade no caderno de caligrafia. 
Desenho: Correção de atividade 
Arte: correção da pág. 18, questões escritas e resolução.  
Matemática: Revisão de conteúdo, correção de atividade 
História: resolução das págs. 289, 291, 294 e revisão oral. 
Inglês: atividade no caderno. 
Para casa: 
Desenho: caderno de atividade pag 11 
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 

 

ATIVIDADES 7º ANO - DIA 14/02/2020 
Sala de aula: 

Inglês:  correção da atividade no caderno e continuação. 

Filosofia: correção / memória, conhecer a alegoria da caverna págs. 16 a 19. 
português: atividade no caderno de caligrafia. 
matemática: correção da atividade proposta; revisão para o simulado; 
desenho: Aula expositiva sobre divisão de segmentos em N partes. 
arte: correções, questões escritas e resolução. 
Para casa: 
desenho: caderno de atividade pag 67 
matemática: estudar as atividades 
 
   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 – 14/02/2020 
Sala de aula: 
Matemática:  correção da atividade proposta; revisão para o simulado; 
Filosofia: correção / memória, a filosofia e a ciência modernas págs. 16 a 19. 
Arte:  correções, questões escritas e resolução. 
Português:  atividade no caderno de caligrafia. 
Desenho:  Correção de atividade e exercício de fixação em classe. 
Para casa:. 
matemática: estudar as atividades 
 
 Obs.: Por favor, verifique a agenda de seu(a) filho(a) diariamente e assine-a. 
Erinalda: TIM 9984-1531; Claro 9421-7213 

http://www.iedq.com.br/
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ATIVIDADES 9º ANO – DIA 14/02/2020 
Sala de aula: 
Filosofia: correção / memória, aspectos da filosofia contemporânea págs. 16 a 19 
Química: Propriedades funcionais da matéria. 
Biologia: introdução ao estudo do caule. 
Literatura: reconhecimento das figuras de linguagem e atividade no livro. 
Matemática: :  correção da atividade proposta; revisão para o simulado 
Para casa: 
Química: produzir 10 questões objetivas com cinco alternativas de resposta (a, b, c, d, e) sem respostas, para entrega 
na próxima aula, 18/02/2020. 
Biologia: estudo da apostila complementar sobre o caule. 
matemática: estudar as atividades 
 
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 
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