
Conteúdo de Sala de Aula – 801 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data / Disciplina Trabalho de Aula Trabalho de Casa 

05/09 – Geografia 

Correção dos exercicios para 
casa, aula anterior, escolha de 

tema da pesquisa do 3bim+ 
exercicios de quadro. 

America. Clima e Vegetação. 

 

10/09 – Historia 
Correção das questões 

propostas e exercicios de 
revisão de prova. 

 

10/09 - PS 
Correção da atividade do 
caderno e apostila. 

 

12/09 - Geografia  

Correção ex. quadro para 
casa/aula. Anterior +  

exercicio quadro (revisão) 
conclusão conteudo da UT11. 

 

13/09 – Ciências 

Correção dos trabalhos do dia 
11/09 – apostila  e revisão 
materia do teste do 4bim. 
Sistema endócrino. Exercicios 
de fixação. 

Exercicios 

14/09 – Matematica 
Exericicios da apostila, e 
cad.atividades. 

 

14/09 – História 
Gabarito da Prova e entrega 

da mesma. 
 

18/09 – English 
Book pages 27 at 31. 
Notebook exercises 

Pages 29 and 32 

19/09 – Prod.texto 
Treino ortográfico peça 

teatral inicio 
Caderno (exercicios) 

19/09 – Geografia 

Revisão do conteudo das Uts 
11 e 12 para o roteiro de 

estudos do 3bim no quadro e 
caderno. 

 

20/09 – Ciencias 
Correção do trab de casa, 
materia do teste do 4 bi, 

sistema reprodutor. 
4,11,14,15 

21/09 – Historia 

Correção das questões 
propostas, cont. da leitura da 
UT 12 , organizando a história. 

Pag. 55 

 

24/09 – Historia 

Correção da questão 
proposta, conclusão da leitura 
UT12. Atividades pag.55 e 56; 

iniciando resumo UT13. 
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Data / Disciplina Trabalho de Aula Trabalho de Casa 

25/09 – English 
Movie “in front of the class” 
talking about tourette, and 

bullying 
Datasheet 

26/09 – Matematica Apostila 6 a 13  

26/09 – Geografia 

Correção e entrega das 
médias do 3bim.  Inicio do 
conteudo america do norte. 
Ut13. Aps.4 

 

27/09 – Ciencias 
Correção dos trabm de casa, 

apostila pag. 16 a 33 correção 
16,19,28,30,31,32,33 

 

28/09 – Historia  
Cont. do resumo da UT 13. 
Organizando a historia pg 4 e 
5 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


