
Escola do Ensino Fundamental Santa Fé 

    ATIVIDADE REVISIONAL /CONTEÚDOS DA I UNIDADE 

Série: 6º A/B/C 

DISCIPLINA CONTEÚDO/ ATIVIDADE 

PORTUGUÊS 
 
 

Revisar os conteúdos: tipos de frases, artigos, classes gramaticais, letra e 
fonema, classificação dos substantivos, números de silabas, adjetivo e 
locução adjetiva. 
Atividade: Gramática págs. 51 a 56. 

MATEMÁTICA Pesquisar os dados estatísticos do Coronavirus no estado de Sergipe e fazer 
um gráfico dos municípios que já estão afetados. 
Site de pesquisa: g1.globo.com/sergipe 
Revisão dos números naturais. 

REDAÇÃO Carta pessoal 
Atividade: Produção de carta para um amigo de sala. Deixar registrado no 
caderno. 
ATENÇÃO! Providenciar um envelope para o retorno das aulas. 

HISTÓRIA Revisar Cap.1 -História e tempo. 
               Cap. 2- Fontes e conhecimentos da história. 
               Cap. 3- Primeiros povoadores da Terra. (parte) 
Atividade: Classificar as espécies do gênero Homo, até o Homo Sapiens. Pág. 
51  

INGLÊS Revisar- Countries and Nationalities Pág. 13 
Verbo To Be- Affirmative, Negative and Interrogative forms pág. 15 
Greetings – Assunto no caderno 
Family- Pág. 27 
Atividade: Traduzir texto pág. 25 

GEOGRAFIA Elementos do mapa. 
Atividade: fazer mapa mental 
Responder págs. 53 a 56 do livro (colocar respostas no caderno) 

ARTE 6º A/B Revisar - O lugar da arte – pág. 36 a 39. 
Atividade- Fazer um mapa mental utilizando desenho e colagem. 
6º C- Revisar- O lugar e a arte. págs. 36 a 39 
          Lugares para encenar – págs. 40 a 43. 
Atividade: Fazer individualmente uma apresentação teatral sobre a 
importância de como se prevenir contra o coronavirus.    

CIÊNCIAS Estados físicos da matéria e suas mudanças. 
Atividade: Mapa mental dos estados físicos da matéria. E mudança de 
estado físico. 



ORIENTAÇÕES 
 

Registrar no caderno toda atividade realizada.  

Escola do Ensino Fundamental Santa Fé 

    ATIVIDADE REVISIONAL /CONTEÚDOS DA I UNIDADE 

Série: 7º A/B/C 

DISCIPLINA CONTEÚDO/ ATIVIDADE 

PORTUGUÊS 
 
 

Revisar os conteúdos: Classes gramaticais, analise morfológica e 
sintática, frase, oração e período, tipos de sujeito incluindo oração 
sem sujeito, Verbos impessoais.   
Atividade: Fazer um mapa mental com exemplos em frases sobre 
Sujeito inexistente e Verbos impessoais. 

MATEMÁTICA Pesquisar os dados estatísticos do Coronavirus no estado de Sergipe e fazer 
um gráfico dos municípios que já estão afetados. 
Site de pesquisa: g1.globo.com/sergipe 
Revisão dos números inteiros e múltiplos. 

REDAÇÃO Relato Pessoal 
Atividade: Produzir no caderno um relato de como está sendo a sua 
rotina durante a quarentena. 
Leitura do Paradidático: O pequeno príncipe. 

HISTÓRIA Cap. 1 A formação das Monarquias Centralizadas Europeias. 
Cap. 2- A Expansão Marítima Europeia. 
Cap. 3- Américas, povos, reinos e impérios antigos. (parte) 
Atividade: Sobre os povos indígenas antes da conquista portuguesa. 
De acordo com o mapa, resolver as questões da pág.70. 

INGLÊS Revisar: Rooms in a house (pág. 7) 
Fursnishings (pág. 7) 
Present contínuous- affirmative, negative and interrogative. 
Possessive adjectives pág. 18 

GEOGRAFIA Densidade demográfica no Brasil e em Sergipe. 
Atividade: fazer pesquisa e apresentar dados atuais. (Mínimo 10 
linha)  

ARTE 7º ano A/B/ C- O homem e seu abrigo. págs. 40 a 49. 
 Atividade: Confeccionar uma casa com materiais recicláveis, 
fotografar, colocar no story da escola e marcar os professores.                   

CIÊNCIAS Introdução ao Reino das plantas. 
Atividade: Fazer um mapa mental das Plantas sem sementes e 
Briófitas. 



ORIENTAÇÕES 
 

Registrar no caderno toda atividade realizada.  

 

 Escola do Ensino Fundamental Santa Fé 

    ATIVIDADE REVISIONAL /CONTEÚDOS DA I UNIDADE 

Série: 8º A/B/C 

DISCIPLINA CONTEÚDO/ ATIVIDADE 

PORTUGUÊS 
 
 

Revisar os conteúdos: Classes gramaticais, Frases verbais e 
nominais, oração absoluta, tipos de período, tipos de sujeito, verbos 
impessoais, Estruturas das palavras: radical, vogal temática, tema, 
afixos, desinência de gênero e número.  
Atividade: Fazer um mapa mental sobre as estruturas das palavras. 

MATEMÁTICA 
 
 

Pesquisar sobre as aplicações do estudo de Sistema de Equação do 
primeiro grau com duas incógnitas e elaborar um resumo de no 
mínimo 20 linhas.  
Atividade: refazer as questões do livro págs. 60 a 67. 
Pesquisar na internet todas as propriedades envolvendo equação do 
primeiro grau (Revisão do 7ano) transcrever para o caderno e 
elaborar 2 exemplos para cada propriedade.   

REDAÇÃO Intertextualidade (Revisar conteúdo) 
Atividade: Responder atividade do livro pág. 47 a 50. 
Leitura do paradidático: O casulo. 

HISTÓRIA Cap.1 – O iluminismo 
Cap.2- A Revolução Francesa. 
Cap.3- As rebeliões na União Ibérica. 
8º A/B- Atividade no livro pág. 79 
8º C- Atividade: Fazer uma pesquisa sobre Joaquim José da Silva 
Xavier, o Tiradentes e sua participação na Inconfidência Mineira, 
pág. 54 e 55.  

INGLÊS Revisar: Verbo To Be – simple past pág. 15 
 Verbo To Be – ing rule – past continuous pág. 16 
There To Be – Simples Past pág. 18        

GEOGRAFIA Revolução Industrial 
Atividade: Fichamento págs. 57 a 60. 

ARTE 8º C- Objetos   para o futuro págs. 40 a 49 
Atividade -Criar uma escultura com elementos recicláveis, 
fotografar e enviar para os professores.       

CIÊNCIAS Sistema Cardiovascular 
Atividade: fazer o caminho do sangue. 



ORIENTAÇÕES 
 

Registrar no caderno toda atividade realizada.  

 

Escola do Ensino Fundamental Santa Fé 
    ATIVIDADE REVISIONAL /CONTEÚDOS DA I UNIDADE 

Série: 9º A/B/C 

DISCIPLINA CONTEÚDO/ ATIVIDADE 

PORTUGUÊS 
 
 

Orações Adverbiais (classificação e sentido das conjunções)  
Site para auxilio nos estudos: https://www.todamateria.com.br/lingua-
portuguesa/ 
Atividade: Gramática págs. 418 e 419. 

MATEMÁTICA 
 
 

Produção de um mapa mental com as propriedades de produtos notáveis e 
fatoração. 
Atividade: Refazer as questões do livro das págs. 84 a 106. 

REDAÇÃO Produção de texto dissertativo-argumentativo. 
Atividade: Produzir a dissertação no caderno. Os temas foram definidos 
em sala de aula. 
Leitura do Paradidático: Depois daquela viagem. 

HISTÓRIA Cap.1- A primeira Guerra Mundial. 
Cap. 2- A Revolução Russa e a URSS. 
Cap. 3- Brasil a Constituição da República. 
8º A/B- Atividade livro págs. 70 e 71. 
Atividade: Fazer uma pesquisa sobre a Constituição Brasileira de 1891 da 
primeira ase da República. pág. 50 

INGLÊS Revisar: Simple past x past continuous pág. 7;Prefixes and Suffixes pág. 9 
Simple present pág. 15;Simple future  with will pág. 15 
Presente continuous pág. 16;Past continuous pág .16 
Future  with going to pág. 17;Some , any and no (compound word)pág. 18 

GEOGRAFIA Europa Ocidental 
Atividade: mapa mental. Responder págs. 58 e 59 do livro. 

ARTE 9º A/B/C- Patrimônio Cultural págs. 40 a 45. 
Atividade: Elaborar uma pesquisa do patrimônio material e imaterial do 
Brasil. 
Elaboração de um poema sobre algum patrimônio de Sergipe.  

CIÊNCIAS Química - Substâncias Químicas. 
Atividade: Mapa mental e responder as págs.62 e 63 do livro. 
Física – Forca e leis de Newton (Mapa Mental)  
Biologia – Ciclo celular  
Atividade: Mapa mental mitose e meiose 
Atividade: Mapa mental sobre (Virus e cuidados com COVID-19) 

https://www.todamateria.com.br/lingua-portuguesa/
https://www.todamateria.com.br/lingua-portuguesa/


ORIENTAÇÕES 
 

 
Registrar no caderno toda atividade realizada. 
 

 


