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ATIVIDADES 6º ANO - DIA 17/02/2020 
Sala de aula: 
Inglês: correção da atividade no caderno e resolução no livro pág 18 a 19. 
Ciências: produção do gnômon usando o mateiros solicitado e relação entre o gnômon e os movimentos da terra. 

Geografia:  Correção. Copiar atividade e responder.  
Espanhol: cont. do conteúdo: el verbo ser no presente do indicativo e atividade no livro págs. 17, 18 e 19 
Para casa: 
Ciências: pesquisar e elaborar um resumo escrito a mão, com no mínimo 20 linhas, sobre o gnômon, para entrega na 
próxima aula, 20/02/2020. 
 
   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 17/02/2020 
Sala de aula: 
Ciências: cont. dos problemas associados a poluição atmosférica, discursão sobre a linha do tempo relativa aos 
movimentos e as medidas contra a poluição.  
Matemática: correção da atividade proposta; explicação de divisão de fração; 
Espanhol: cont. do conteúdo: el verbo ir no futuro, atividade no livro págs. 14 a 18 
Inglês: responder a pág 17 a 19 no livro. 
Para casa: 
Matemática: no livro pag. 138 questões 7, 8, 9; pag. 139 questões 10, 11; pag. 142 questão 1; pag. 143 questões 2, 3. 
Ciências: pesquisa e produzir um resumo escrito a mão, com no mínimo 20 linhas, sobre o protocolo de Kyoto, para 
entrega na próxima aula dia 19/02. 
 
   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 – 17/02/2020 
Sala de aula: 
Geografia:  Correção. Atividade no caderno.  
Espanhol: cont. do conteúdo: el verbo doler e las interjecacones e atividade do livro págs. 16 a 18 
Inglês:  correção da atividade no caderno e continuação. 
matemática:  correção da atividade proposta; explicação de raiz cúbica, calculo da raiz quadrada de um número e raiz 
aproximada; 
Ciências: cont. dos nutrientes que compõem a alimentação humana. 
Para casa:. 
Geografia:   atividade no caderno 
Ciências: pesquisa, buscar e compreender a importância das vitaminas e sais minerais na alimentação humana. 
matemática:  no livro pag. 126 questões 1, 2, 3; pag. 127 questões 4, 5; pag. 128 128 questões 6, 7. 
 
 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 17/02/2020 
Sala de aula: 
Espanhol: cont. do conteúdo: reglas de colocacion proniminal e atividade do livro págs. 16 a 18 
Inglês:  responder no livro pág 17 a 19. 

Geografia: Dinâmica populacional e globalização. A xenofobia em países desenvolvidos.  
Biologia: cont. sobre a estrutura do caule e introdução a estrutura da folha. 
Redação: correção das atividades e interpretação textual.  
Matemática: correção da atividade proposta 
Para casa: 

Inglês:    responder a pág 20 do livro, questões 4 e 5. 

Geografia: págs. 396 a 398 
Redação: atividade digitada  
Biologia: leitura e compreensão sobre folha, na apostila complementar. 
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 


