TRABALHO DE FÉRIAS
6ºA e 6º B
 TÉC. REDAÇÃO  Redação: Tema: “ Os motivos para aprender a nossa língua”
 CIÊNCIAS  Pesquisa por escrito sobre: “ Desastre Ecológico na barragem de Mariana – MG”
 GEOGRAFIA  Dissertação de no máximo 30 linhas, sobre Precipitações.
Tema: Chuvas convectivas ou de convecção; Orográficas ou de relevo e chuvas frontais
(Obs. O texto deve ser elaborado com base em pesquisas)
 MATEMÁTICA  Pesquisa por escrito: Tema: “ Geometria Espacial (prisma, cilindro,
pirâmide, cone e esfera)
 INGLÊS: Pesquisa por escrito: Tema: “ World Cup 2018, sobre o significado da mascote
Zabivaka , da copa, fazer o desenho do mascote, em português e por fim escolher 15
palavras e escrevê-las em inglês, relacionadas a copa.
( Obs. O trabalho deve ter capa em folha de sulfite com o logo/nome do colégio, introdução,
e conclusão.)


LÍNGUA PORTUGUESA: 1- Copie em folha de almaço as conjugações dos verbos
amar, vender e partir.No modo: Indicativo, conjuntivo e imperativo; 2 . Copie em folha de
almaço dez palavras do dicionário com: SS- SÇ- XC-CH-X; 3. Fazer as atividades adicionais
da apostila 4 capitulo 16 (em folha de almaço)

O trabalho deverá conter: CAPA (Trabalho de férias, nome, n° e série)
Bibliografia (sites, livros ou outras fontes de onde foram retiradas as informações)

Redação: Opinião e argumento
Você já sabia que se discute muito a influência da televisão sobre as pessoas. Todos
querem - e devem - opinar.
Quando expressamos nossa opinião a respeito de alguma coisa, queremos evidentemente
convencer os outros de que estamos corretos. Mas, para isso, não basta dar opiniões: é necessário
argumentar.
Argumentar significa desenvolver raciocínios, apresentar provas, exemplos, que sustentem nossa
opinião

Produção de Texto
Tema da dissertação:
O que você acha da televisão e sua influência em nossa vida?
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7º A
 TÉC. REDAÇÃO  Redação - Tema: “ O mês de julho”
 CIÊNCIAS  Pesquisa por escrito sobre: “ Vida dentro do formigueiro”
 GEOGRAFIA  Dissertação de no máximo 30 linhas, sobre o processo de urbanização do
Brasil. Tema: “ êxodo rural-urbano” (Obs. O texto deve ser elaborado c/ base em pesquisas)
 MATEMÁTICA  Pesquisa por escrito: Tema: “interpretação de dados”
 INGLÊS: Pesquisa por escrito em inglês- Tema: “ The history of world Cup” de 1928 até hoje
( Obs. O trabalho deve ter capa em folha de sulfite com o logo/nome do colégio, introdução,
e conclusão em Português.)


LINGUA PORTUGUESA →1. Faça uma pesquisa sobre as 10 classes gramaticais
(substantivos, artigos, adjetivos, numerais, pronomes, advérbios, preposições, conjunções,
interjeições e verbos).2. Faça uma pesquisa sobre os principais verbos irregulares e
conjugue-os no presente, no pretérito imperfeito e no futuro do SUBJUNTIVO.
-- Redação:

O que é liberdade para você ?

O trabalho deverá conter:
 CAPA ( Trabalho de férias, nome, n° e série)
 Bibliografia (sites, livros ou outras fontes de onde foram retiradas as informações)
① Fale sobre cada classe gramatical explicando suas devidas funções.
② Cite suas regras e suas exceções e dê exemplos para cada uma delas.
③ A pesquisa deverá ser entregue MANUSCRITA, caso contrário, não será aceita!

7º B
 TÉC. REDAÇÃO  Redação - Tema: “ O mês de julho”


CIÊNCIAS  Pesquisa por escrito: “Biologia: A utilização dos fungos no nosso cotidiano”
“Química: A utilização da radioatividade no cotidiano como por exemplo, usinas nucleares,
Raio x e etc.” “Física: 2ª e 3ª leis de Newton”

 GEOGRAFIA  Dissertação de no máximo 30 linhas sobre o processo de urbanização do
Brasil. Tema: “ êxodo rural-urbano” (Obs. O texto deve ser elaborado c/ base em pesquisa)
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 INGLÊS: Pesquisa por escrito em inglês- Tema: “ The history of world Cup” de 1928 até hoje
( Obs. O trabalho deve ter capa em folha de sulfite com o logo/nome do colégio, introdução,
e conclusão em Português.)
 MATEMÁTICA  Pesquisa por escrito: Tema: “ Teorema de Pitágoras”
 LÍNGUA PORTUGUESA - Resumo por escrito sobre os “ verbos e suas flexões “

8º A
 TÉC. REDAÇÃO  Redação - Tema: “O que é coesão? ”
 CIÊNCIAS  Pesquisa por escrito: “Peixes da bacia amazônica”
 GEOGRAFIA  Dissertação de no máximo 30 linhas sobre região sul do Brasil. Tema:
“ População, ocupação e povoamento” (Obs. O texto deve ser elaborado c/ base em pesquisa)


MATEMÁTICA  Pesquisa por escrito: Tema: “Inequações, produtos e quocientes”

 INGLÊS: Pesquisa por escrito em inglês- Tema: “Musical Instruments” colar figuras e escrever
em inglês os instrumentos musicais ( mínimo 18). ( Obs. O trabalho deve ter capa em folha de
sulfite com o logo/nome do colégio, introdução, e conclusão em Português.)
 LÍNGUA PORTUGUESA – 1. Faça uma pesquisa sobre as orações coordenadas e orações
subordinadas. 2. Faça uma pesquisa sobre os pronomes e as conjunções.
Redação: tema: “ Felicidade”

O trabalho deverá conter: CAPA ( Trabalho de férias, nome, n° e série); Bibliografia (sites, livros
ou outras fontes de onde foram retiradas as informações)
① Fale sobre cada uma delas explicando suas devidas funções.
② Cite suas regras e suas exceções e dê exemplos para cada uma delas.
③ A pesquisa deverá ser entregue MANUSCRITA, caso contrário, não será aceita!
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9º A
 TÉC. REDAÇÃO  Redação - Tema: “ A importância da pontuação no texto.”
 CIÊNCIAS  Pesquisa por escrito: “ Teoria de Lamarck X Darwin”
 GEOGRAFIA  Dissertação de no máximo 30 linhas sobre o Continente africano. Tema:
“ O Continente dividido: África Subsaariana e Setentrional” (Obs. O texto deve ser elaborado
c/ base em pesquisa).
 MATEMÁTICA  Pesquisa por escrito: Tema: “Álgebra”
 INGLÊS: Pesquisa por escrito: “ Risearch about sport: Rugby” quando surgiu; instituto
Rugby para todos “leões de Paraisópolis”; colar fotos ,falar sobre o instituto (como surgiu,
quais dificuldades em manter um projeto como este?); Red Bull station.
(Obs. O trabalho deve ter capa em folha de sulfite com o logo/nome do colégio, introdução, e
conclusão em Português.)
 LÍNGUA PORTUGUESA - 1 - Faça uma pesquisa sobre todos os gêneros textuais.
2. Faça uma pesquisa sobre concordância nominal/ verbal e Regência nominal/verbal.
Redação: Produzir um conto.

O trabalho deverá conter: CAPA ( Trabalho de férias, nome, n° e série) Bibliografia (sites, livros
ou outras fontes de onde foram retiradas as informações)
① Fale sobre cada um deles explicando suas devidas funções.
② Cite suas regras e suas exceções e dê exemplos para cada um deles.
③ A pesquisa deverá ser entregue MANUSCRITA, caso contrário, não será aceita!
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