
1º Aula

Data 26/03/2020

2º Aula

3º Aula

4º Aula

5º Aula

6º Aula

Como a educação e a aprendizagem são resultados do esforço conjunto, do professor e dos pais,  esta 
agenda tem como objetivo informar das tarefas a serem realizadas.

6º Ano A

Esp.: Realizar atividade de interpretação 

de texto e produção textual na 

plataforma digital - Plurall.
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Como a educação e a aprendizagem são resultados do esforço conjunto, do professor e dos pais,  esta 
agenda tem como objetivo informar das tarefas a serem realizadas.

7° Ano A

Esp.: Realizar atividade de interpretação 

de texto e produção textual na 

plataforma digital - Plurall.



1º Aula

Data 26/03/2020

2º Aula

3º Aula

4º Aula

5º Aula

6º Aula

Como a educação e a aprendizagem são resultados do esforço conjunto, do professor e dos pais,  esta 
agenda tem como objetivo informar das tarefas a serem realizadas.

8º Ano A

Geo.: Realizar as atividades das seguintes 

páginas: 227,228,232,238,243 a 246.

Geolar : 247 a 249.

Encaminhar fotos da atividade realizada no e-

mail profgeo.preludio@gmail.com

Bio.: Atividades no plurall

terminar cap 5

Aula online hoje no maestro hangouts as 08:00

Email para enviar as atividades da apostila: 

profdanny.reis@gmail.com, foto com o nome do 

aluno a caneta nas paginas postadas.



1º Aula
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2º Aula

3º Aula
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Como a educação e a aprendizagem são resultados do esforço conjunto, do professor e dos pais,  esta 
agenda tem como objetivo informar das tarefas a serem realizadas.

9º Ano A

Geo.: Módulo 3 - África: aspectos 

humanos

Assistir o documentário:  África no 

Passado - RIQUEZAS E GLÓRIAS +

Atividades postadas no plurall

Geo.: Parte 2                                                              

Livro didático: Atividades pg.: 

277,282,286,287 e 288

Rumo ao Ensino médio pg.: 289.

Encaminhar fotos da atividade realizada no e-

mail profgeo.preludio@gmail.com




