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ATIVIDADES 6º ANO - DIA 19/02/2020 
Sala de aula: 
Filosofia: correção / memória e atividade digitada  
Ed. Física: correção da atividade escrita no caderno e explicação sobre o atletismo. 
Gramática: correção de atividades, reforçando o conteúdo para o simulado, Resolução de atividades na gramática: 61 
a 66/ 74 a 79. 
Desenho: Correção de atividade e revisão de conteúdo. 
Geografia: correção, os principais conceitos sobre a Terra e seus movimentos.  
Para casa: 
 
Recadinho: Senhores pais, comunicamos que os simulados de amanhã (20/02) terão início na primeira aula. Logo 
após seguiremos em aula normal. 
 
   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 19/02/2020 
Sala de aula: 
Geografia: produção de trabalho e os principais conceitos sobre as população brasileira. 
Matemática: cedida 
Ciências: estudo sobre o protocolo de Kyoto, com base na pesquisa solicitada e Aplicação de atividade impressa. 
História: cont. do estudo do cap. 02 – Reinos e Impérios da África, resolução das págs. 305 e 306. 
Desenho: Correção de atividade e revisão de conteúdo. 
Para casa: 
História: pág. 307 
Ciências: continuação da resolução da atividade impressa, para apresentação e discussão na próxima aula, dia 
20/02/2020. 
 
Recadinho: Senhores pais, comunicamos que os simulados de amanhã (20/02) terão início na primeira aula. Logo 
após seguiremos em aula normal. 
 
   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 – 19/02/2020 
Sala de aula: 
Ed. Física:  correção da atividade escrita no caderno e explicação sobre o atletismo. 
Português: atividade no caderno  
Desenho:  Revisão de conteúdo. 
Geografia: correção, pontos principais sobre a dinâmica da natureza. 
História: correção págs. 311 a 317, cont. do estudo do cap. 02 – Resolução Industrial – Resolução da pág. 318  
Matemática: cedida 
Ciências: continuação dos nutrientes associados a alimentação humana. 
Para casa:. 
História: pág. 319 
Ciências: atividade impressa, para apresentação e discussão na próxima aula, dia 20/02/2020. 
 
Recadinho: Senhores pais, comunicamos que os simulados de amanhã (20/02) terão início na primeira aula. Logo 
após seguiremos em aula normal. 
 
 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 19/02/2020 
Sala de aula: 
Matemática: cedida 
Física: aplicação de atividade avaliativa impressa sobre grandezas físicas e unidades de medida. 
Química: Introdução aos estados físicos da matéria. 
Geografia: cedida para educação física 
Ed. Física: correção da atividade escrita no caderno e explicação sobre o atletismo. 
Redação: estudo das características do gênero conto de terror.  
Desenho: Revisão de conteúdo. 
História: correção, cont. do estudo do cap. 02 – A era Vargas 
Para casa: 
História: pág. 323 
Física: continuação da resolução da atividade, para apresentação e discussão na próxima aula, dia 20/02/2020 e 
estudo da atividade durante resolução. 
Química: estudo da apostila complementar sobre os estados físicos da matéria. 
 
Recadinho: Senhores pais, comunicamos que os simulados de amanhã (20/02) terão início na primeira aula. Logo 
após seguiremos em aula normal. 
 
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 


