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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.

6º Ano A

Cie.: Inicio 26/03 Ciência 6º A e B  cap 7 

" SEPARAÇÃO DE MISTURAS"  atividade 

das páginas 343 a 345, 348, 351 a 355.

Artes: Fazer em sulfite com margem 

desenho figurativo ou abstrato com 

todos os triângulos e quadrilateros 

aprendidos .

Colorir com muito capricho. 
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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

Cie.: Inicio 26/03   cap 5 " EVOLUÇÃO É 

TRANSFORMAÇÃO" atividades das 

páginas 293,296,301, 304 a 306

Artes: Fazer em sulfite com margem 

desenho criativo, figurativo ou abstrato 

utilizando circunferências e círculos.

Colorir com muito capricho.



1º Aula

Data 25/03/2020

2º Aula

3º Aula

4º Aula

5º Aula

8º Ano A

Artes: Fazer pintura livre em sulfite com margem 

utilizando as 6 cores  terciárias          ( somente 

elas).

Fazer composição  abstrata com cores análogas.

Muito capricho na pintura. 

Obs. Material livre. Mas com tinta conseguimos 

os tons mais corretos.

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.
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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

Qui.: inicio 26/03  cap 4 " 

CLASSIFICAÇÃO DA MATÉRIA" atividades 

das páginas 582, 583, 589 a 596.  

Artes: Escolher boa música nacional  com bom 

conteúdo. 

Fazer uma paródia com o tema atual "CORONAVÍRUS" 

em no mínimo 5 quadrinhas . Isto é cada quadra tem 4 

linhas.

Escrever em folha de caderno ou digitar.

Gravar  em vídeo a paródia cantada. 

Obs.

Pode cantar com a família.

50% nova letra

50% cantar
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