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ATIVIDADES 6º ANO - DIA 27/02/2020 
Sala de aula: 
Matemática: Correção de atividade 
Ciências: Resolução de atividades do livro didático, páginas 225 a 227 e Resolução de atividade impressa sobre o 
capítulo 1. 
Redação: análise do paradidático. 
História: correção, cont. do estudo do texto complementar 
Para casa: 
Matemática: atividade digitada  
Ciências: estudo do conteúdo sobre estações do ano, no caderno. 
História: questões escritas 
 
   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 27/02/2020 
Sala de aula: 
Gramática: verbos no modo imperativo. Resolução de atividades na gramática. 
Ciências: Resolução de atividade impressa sobre atmosfera, suas camadas e poluentes do ar atmosférico e 
Resolução de questões das páginas 237 e 238. 
História: correção das questões escritas e revisão oral. 
Redação: análise do paradidático. 
Para casa: 
História: estudar cap. 02. 
Ciências: estudo sobre os problemas causados pela poluição atmosférica, páginas 224 a 229, para atividade na 
próxima aula, 02/03/2020. 
 
   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 

 

Annejose:TIM 9926-1415 Fixo: 3465-2075 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES 8º ANO – 27/02/2020 
Sala de aula: 
História: texto complementar, questões escritas e resolução. 
Redação:  análise do paradidático. 
Geografia: apresentação de trabalhos e revisão para avaliação.  
Ciências:  continuação de nutrientes: lipídios, vitaminas e sais minerais. 
Inglês:  resolução de questões no livro pág 19 a 21. 
Para casa:. 
História: cont. da resolução das questões.  
Ciências:   estudo de alimentação equilibrada e resolução das atividades das páginas 236 a 241. 
 
 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 27/02/2020 
Sala de aula: 
Física: Documentário sobre o Universo e seus astros, revisando conteúdos. 
Gramática: atividade no caderno 
Desenho: revisão  
Inglês: correção da pág 20 do livro e apresentação da atividade para casa. 
Geografia: correções, texto: por uma outra globalização do pensamento único a consciência universal de Milton 
Santos. 
Para casa: 
 
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 


