
                                          

 

ATIVIDADES REMOTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 

ANGATUBA 

PROPOSTA PARA 13/07/2020 a 24/07/2020 

6º ANO 

ORIENTAÇÕES:  

 Essas são as atividades da Nova Proposta para os próximos quinze dias. As 

disciplinas estão organizadas por datas, para facilitar os estudos. 

 A equipe de professores, de coordenadores e da Secretaria de Educação 

pensou para a Nova Proposta em atividades que o aluno possa desenvolver 

com o mínimo de auxílio de seus familiares. Assim, o aluno será o principal 

responsável por produzir seus próprios conhecimentos, de uma forma mais 

prazerosa. 

 Essas atividades serão corrigidas pelos professores, então é importante que 

todos façam!  

 O material foi impresso para todos. Sabemos que nesse momento onde a 

pandemia apresenta muitos casos, devemos evitar aglomerações e contato, 

porém vimos que os alunos apresentaram um maior rendimento quando 

receberam os materiais impressos e fazendo o uso dos cuidados básicos, 

podemos evitar esse vírus. 

 Agradecemos a compreensão e desejamos BONS ESTUDOS a todos! 

SEMANA SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

DE 13/7 GEOGRAFIA PORTUGUÊS HISTÓRIA MATEMÁTICA ARTE 

a 17/7 Dia 13/7 Dia 14/7 Dia 15/7 Dia 16/7 Dia 17/7 

DE 20/7 CIÊNCIAS PORTUGUÊS INGLÊS MATEMÁTICA ARTE 

a 24/7 Dia 20/7 Dia 21/7 Dia 22/7 Dia 23/7 Dia 24/7  

 



GEOGRAFIA – 13/07/2020 

 

 

 
(13/07 A 24/07) 

 

 

 

• A atividade desta quinzena será voltada a prática, ou seja, o aluno terá de elaborar com a “mão 

na massa” esta atividade. 

• O objetivo é estudar sobre as regiões do Brasil de uma forma diferente, onde o aluno consiga de 

uma forma mais descontraída aprender sobre as regiões do Brasil e suas culturas. 

• Primeiro leia o texto abaixo, sobre como é a cultura caipira em cada região do Brasil e depois 

faça o que se pede nos tópicos 1, 2, 3 e 4. 

 

Cultura caipira nas cinco regiões do Brasil 

 

A cultura caipira é um grande patrimônio cultural dos brasileiros, são animadas, coloridas, 

dançantes e repletas de comidas típicas. As festas chegaram ao país pela colonização 

portuguesa e logo foram incorporadas às populações indígenas e afro-brasileiras, ganhando um 

novo e brasileiro significado, elas são cheias de símbolos característicos, como a fogueira, as 

bandeirinhas, os fogos de artifício e as quadrilhas. Cada região tem sua forma de festejar a festa 

caipira ligado as suas culturas, é por isso que em cada região do Brasil temos um tipo diferente 

de festas caipira. 

Sul: no frio do Sul sempre tem fogueiras, pinhão e quentão para aquecer a festa. Músicas 

gaúchas como o cote e o vaneirão. Bandeirinhas coloridas enfeitam escolas e as casas que 

festejam. Além do quentão e pinhão típicos do sul, tem doces de amendoim, milho, pipoca, 

cocada, canjica e arroz doce. Vestimentas com bota, chapéu, lenço no pescoço, camisas xadrez 

de manga comprida e bombachas e depois da quadrilha tem o casamento caipira! 

Sudeste: no Sudeste não pode faltar milho verde, pamonha, quentão, pipoca, quadrilha e música 

sertaneja. As comemorações do Sudeste também envolvem casamento caipira, com encenações 

engraçadas. Todos vão com vestimentas típicas (estampas são floridas, xadrez, remendos, 

chapéu de caipira) e rosto desenhado com pintinhas ou bigodes.  

Centro-Oeste: tem música sertaneja, chamamés e rasqueados, forró, desafio de rimas de 

violeiros e arroz de carreteiros. Como a região faz divisa com outros países, a festa é influenciada 

por outras culturas, como a do Paraguai, que leva para perto do forró a sopa paraguaia (uma 

espécie de bolo de queijo). As comidas típicas são: Maria mole, farofa de banana, caldo de feijão, 

escaldado, paçoca de pilão, pixé e revirado cuiabano. 

Norte: tem muita quadrilha, carimbó (dança típica da região), lendas e barracas com comidas, 

que sempre tem mandioca cozida, cuscuz, mungunzá, vatapá, tacacá, pudim e doces feitos a 

base de frutas da região amazônica. As pessoas se reúnem para conversar até o fogo apagar. 

Em Belém, Parintins e Manaus, comemora-se com a dança do boi-bumbá, que gira em torno da 

lenda de morte e ressurreição de um boi. Nordeste: o nordeste é o grande epicentro das festas! 

Tem milho, forró pé de serra, zabumba, triângulos, repentes e muitos arraiais são organizados 

pela cidade, cheias de quadrilha! As pessoas enfeitam as casas com bandeirinhas coloridas e 

acendem fogueiras nas praças.  

Por ser uma região árida, a cultura do Nordeste é agradecer anualmente através da festa junina 

as chuvas caídas nas lavouras. As vestimentas são o típico chinelo de couro, o chapéu de 

cangaceiro e as camisas largas de manga curta. 

 



 

 

AGORA É HORA DE POR A...  

 

 

 
 

1- Faça um registro através de uma fotografia, em que você está vestido a caráter em algum 

ponto especial de sua casa. 

 

Orientações: Nesta etapa da atividade Aluno, você deve escolher um lugar 

da casa, seja dentro ou no jardim da casa para tirar uma foto, vestido a 

caráter. Para ficar mais interessante, pode também, essa fotografia ser tirada 

junto com a família, todos a caráter se os familiares toparem esse desafio. 

VAMOS LÁ, ANIME-SE!! 

 

2- Mostre uma foto antiga de alguma festa Caipira que você participou e queira recordar. Mas, 

lembre-se: coloque uma legenda na foto, isto é, informações que acompanham a foto dando um 

significado ou esclarecimento sobre ela. 

 

3- Na região em que você mora tem alguma festa que você considera caipira? Quais? 

 

4- O que tem nessas festas que levou você a chegar à conclusão de que são festas caipiras? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudando em casa: Língua Portuguesa – 6º  Ano – 

14/07/2020   e   21/07/2020 
1º MOMENTO 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES: 
 

 Leia o poema atentamente contemplando cada verso;  
 O poema lhe fez lembrar alguém? Compartilhe de alguma forma essa saudade desse alguém, por 

mensagem de texto ou voz, ate mesmo uma ligação de voz ou vídeo e se isso ocorrer, mostre 
durante os plantões para o seu professor. 

 
   

 
 

 

 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2º MOMENTO 

[Digite uma citação do documento ou o 

resumo de uma questão interessante. 

Você pode posicionar a caixa de texto em 

qualquer lugar do documento. Use a guia 

Ferramentas de Caixa de Texto para alterar 

a formatação da caixa de texto da citação.] 

[Digite uma citação do documento ou o 

resumo de uma questão interessante. 

Você pode posicionar a caixa de texto em 

qualquer lugar do documento. Use a guia 

Ferramentas de Caixa de Texto para alterar 

a formatação da caixa de texto da citação.] 

 

ATENÇÃO 
 

É falsa a 
informação de 

que o 
poema “Curar”  

tenha sido escrito 
em 1869 e seja 

como uma 
premonição da 
pandemia de 

COVID-19 vivida 
atualmente. A 

autora Catherine 
M. O’Meara 
publicou o 
poema, na 

verdade, em 
março de 2020 
durante o surto 

de coronavírus no 
mundo, não no 

século XIX. 
 
 
 
 



VAMOS CONVERSAR! 
 
1. O que você sentiu ao ler? 

2. Com os olhos da imaginação você consegue ver como têm passado as famílias? E a sua família, quais 

as dificuldades que vocês estão enfrentando? 

3. Em quais momentos você e sua família fizeram algo que não faziam há tempo e por causa da pandemia 

fizeram? 

4. Relate alguma coisa que você sente muita falta. 

5. No poema a autora diz que as pessoas se curaram, no meio a tantos momentos difíceis você acha que 

podemos ou temos algo de bom que pudemos aprender ou resgatar em nossas famílias? 

 

3º MOMENTO 

COMO ESTA SENDO? 

Este período não esta sendo fácil para muitas pessoas, mas aos poucos estamos 

superando. Selecione 5 fotos importantes para você e faça um álbum contando 

alguns momentos que foram inesquecíveis para você e sua família. Podem ser 

fotos de atividades que vocês fizeram em meio à pandemia ou fotos de momentos 

vividos antes da pandemia. Iremos deixar aqui um exemplo, mas você pode 

confeccionar o seu como quiser! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

COMO 

ESTA 

SENDO? 
 

 

 
 

 

Durante essa semana 

pude aproveitar para 

jogar bola com meu pai 

 
 

 

Eu e minha família 

tiramos um tempinho 

para andar de bicicleta, 

foi maravilhoso!  

 
 

 

Meu pai comprou uma 

piscina há muito tempo, 

e ele nunca tinha se 

divertido desse jeito!  

 
 

 

Esses dias, acordei e 

minha mãe com a minha 

irmã inventaram de 

fazer Ioga kkk!  

 
 

 

Estar em família é muito 

bom, consegui descobrir 

um mundo diferente e 

amigos mais que 

especiais! 

Este é um 

exemplo! 

Use sua 

criatividade! 

 



 

HISTÓRIA – 15/07/2020 

Tema: Desvendando nossa História 

 

 

Olá pessoal!  

 
 Como vocês estão? Estamos com saudades de todos vocês, esperamos retornar em 

breve! Mas, enquanto isso não nos é possível, vamos ser obedientes e respeitar a 

quarentena, saindo somente em casos necessários, fazendo o uso da máscara, do 

álcool em gel e, sobretudo, lavar as mãos com água e sabão sempre que possível! 

Mesmo estando em nossas casas, não deixamos de aprender, pois apesar da 

pandemia o mundo, e nossas vidas não podem parar. Sendo assim mãos à obra! 
                                                                               Professores de História 

 

 

 

a) Você sabe como o ser Humano surgiu? Que hipótese você levantaria para explicar o surgimento do 

Homem (gênero humano)? Comente. 

 

. 

Para que possamos saber um pouco mais sobre você e tudo que o cerca, vamos deixar um pouco de lado 

nosso estudo diário e nos aventurar dentro de nós mesmos? Aliás, esse tempo que estamos vivendo de 

“quarentena” é um tempo propício à reflexão e ao recolhimento, de redescobrir nossos pais, irmãos e 

demais pessoas que convivem conosco além de nós mesmos...  

 “Estudar História é adquirir consciência da trajetória humana. Consciência do que fomos para 

transformar o que somos”. Portanto quando pensamos em nós mesmos (nossa história), entendemos 

nosso presente e dessa forma podemos transformar nosso futuro. 

 

Pensando em conhecer a nós mesmos... 

Vamos refletir um pouco?   

 

 

De onde viemos? 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos pensar sobre isso? 



O dia que o homem nasceu 

O homem atual, Homo sapiens sapiens, é uma subespécie da espécie Homo sapiens.  

Antes do Homo sapiens, havia outras espécies como o Homo habilis e o Homo erectus. 

[...] Uma das teorias sobre o surgimento dos seres humanos afirma que somos originários da 

África e que até cerca de 6 milhões de anos atrás viveu um ancestral comum a homens e 

macacos. A partir daí os primatas passaram a ter histórias evolutivas bem diferentes. Alguns 

ficaram restritos ao ambiente das árvores, no qual foram mais bem sucedidos os indivíduos 

que apresentavam uma cauda para auxiliar na locomoção.  

 

 

Outros primatas desceram das árvores e conquistaram o estilo de vida terrestre, dando 

origem à família dos hominídeos. 

Desse evoluíram os indivíduos do gênero Homo, que eram capazes de fabricar ferramentas 

(como vocês já descobriram quando estudaram a Pré-história). Outra característica 

importante refere-se ao crânio, que no gênero Homo é mais parecido com o de uma pessoa 

do que com o de um macaco. 
Essa teoria afirma que os seres humanos partiram da África e seguiram em direção à Europa, Oriente 

Médio e Ásia, onde se expandiram para o resto do mundo. 



Alguns estudos recentes contestam a teoria da origem africana do homem moderno e propõem que 

o Homo sapiens surgiu em várias partes do mundo ao mesmo tempo. Assim, o homem moderno 

teria origem multirregional. 

As teorias sobre a origem da humanidade sofrem modoficações à medida que novos dados são 

obtidos, afinal, no início desse ano vocês descobriram que não existem uma única versão para a 

história, por essa razão os historiadores e cientistas em geral continuam a investigar o passado e 

levar hipóteses sobre a evolução do ser humano. 

 

Essa teoria que acabamos de estudar chama-se Teoria da Evolução ou Evolucionismo descoberta por 

Charles Darwin . 

 

Agora vamos falar de outra teoria do surgimento do Homem que 

chamamos de Teoria Criacionista. 



Independente da religião que você e sua família professam, certamente vocês tem uma Bíblia em 

casa certo? Então a Teoria criacionista ou da criação está no primeiro livro da Bíblia chamado 

“Gênesis”(que significa: começo ou início).  Você sabia disso? Vamos conferir? 

Muito bem, agora que você já sabe um pouco de cada uma das teorias, vamos 

ver o que você aprendeu? 

1- Segundo o texto, quais as teorias sobre o surgimento do ser humano? 

2- Qual a origem do Homem segundo o texto bíblico? Identifique as etapas do 

processo de criação. 

3- Cite as principais diferenças entre a versão evolucionista (científica) e a 

criacionista (religiosa) sobre a criação do homem. 

4- Em qual das versões o homem aparece como construtor de sua história?  

 

Depois de ler os textos sobre a evolução humana, você vai agora produzir uma 

obra de arte em uma folha sulfite ou em seu próprio caderno. 

 Faça desenhos, aplique colagens, use técnicas que estiverem mais à mão ou de que você 

goste mais. 

 Monte uma linha do tempo e indique as várias espécies que deram origem ao homem 

atual ou, faça uma representação sobre a origem do homem segundo a Bíblia. 

 Atenção! Não esqueça de caprichar! 

 
 

A origem do homem segundo a Bíblia sagrada 

Deus disse: “Façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança, e que eles dominem sobre os 

peixes domar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam 

sobre a terra”. 

Deus criou o homem à sua imagem, à imagem de Deus ele o criou, homem e mulher ele os criou. 

Deus disse: “Eu vos dou todas as ervas que dão semente, que estão sobre toda a superfície da terra, e 

todas as árvores que dão frutos que dão sementes: isso será vosso alimento”. 

Gênesis 1. 26-29 

 



MATEMÁTICA – 16/07/2020 

 

Conteúdo- Pulando corda com os Múltiplos 

Você sabe pular corda? 

Nessa atividade vamos associar a Matemática com o pular corda. 

 

Nas atividades anteriores aprendemos o que são múltiplos e divisores, e vamos dar continuidade usando a 

brincadeira de pular corda para falarmos um pouco dos múltiplos e divisores.  

 Vamos iniciar a brincadeira! 

 

1º Passo: 

Precisamos de uma corda e duas pessoas para segurar a ponta da corda. 

 

2º Passo: 

No momento de saltar para pular corda, deverá obedecer ao comando de quem está contando, em 

seguida a pessoa que estiver pulando a corda errar deverá ceder o lugar. 

  Nos múltiplos de 2, pegar na orelha direita. 

  Nos múltiplos de 5, pular em um pé só. 

  Nos divisores de 12, por a mão no chão. 

  Nos múltiplos de 10, dar uma rodadinha. 

Agora vamos brincar! 

 

3º Passo: 

  A atividade deverá ser registrada da seguinte forma: 

- Fazer o registro no caderno com atividade realizada. 

- Tirar foto ou fazer um pequeno vídeo (opcional). 

 

 

 

 



EDUCAÇÃO FÍSICA – 17/07/2020 

Estamos passando por tempos difíceis em nossas vidas, tempos jamais esperados, 

tempos em que temos que nos desdobrar para cuidar de nossas vidas e de nossos 

familiares da melhor maneira possível. 

Os pais e responsáveis, além da função de cuidar de seus filhos, se tornaram auxiliares 

dos professores da noite para o dia. 

Tarefa que reconhecemos que estão fazendo muito bem. 

Nós, professores de Educação Física, queremos por meio dessa mensagem, demonstrar 

nossa gratidão e satisfação. 

Notamos que os alunos, que tem realizado as atividades, estão fazendo com tanto carinho 

e satisfação. 

 Mais satisfatório é o fato de vermos a participação com envolvimento entre familiares. 

Notamos o apreço e o amor envolvidos, tornando a atividade prazerosa. 

Queremos parabenizar os pais e responsáveis, por estarem interagindo de uma maneira 

tão incrível, satisfatória e muito alegre com os filhos. Percebemos no olhar das crianças a 

alegria de estarem vivenciando as práticas de maneira tão saudável e leve. 

 Confessamos que não esperávamos tanto por essa participação e por isso estamos muito 

gratos, felizes e orgulhosos! 

 À vocês pais e alunos os nossos sinceros agradecimentos, pois sabemos que a missão de 

ser pai e professor não é fácil. Vocês estão sendo um super suporte!!! 

Esperamos que tudo isso logo passe, para que possamos estar juntos novamente e 

dividirmos essa alegria, pois a saudade sempre invade nossos corações, pois vocês 

(alunos) nos conquistam a cada dia com o seu jeitinho de ser. Esperamos que todos 

estejam bem e lembrem-se que estamos aqui. 

Sintam-se abraçados por toda a nossa equipe, e que Deus nos abençoe!! 

Estamos finalizando mais um conteúdo. Agora precisamos saber o que você aprendeu! 
 

Para isso, façamos uma brincadeira: Você vai fazer de conta que é o(a) professor(a) e vai 

elaborar uma aula breve, com as considerações mais importante sobre o conteúdo: 

GINÁSTICA RÍTMICA. 
 

Você poderá fazer isso da forma que se sentir mais preparado (a). 
 

Abaixo estão alistadas algumas dicas para você arrasar nesta atividade! 

Use um ou mais meios citados: 

-  Vídeo breve; 

-  Imagens com legendas explicativas; 

-  Desenhos; 

- Mapa conceitual (mental)- manuscrito 

- Slides; 

- Áudio; 

- Texto manuscrito; 

- Etc... 
 

Agora é com você! Solte sua imaginação e habilidades preferidas e me dê uma aula interessante. 



DESAFIO: 

Uma vida sem desafios não tem graça em ser vivida, que tal começarmos o dia com  

novos desafios? 

Chegou a hora! Está preparado? 

Você vai precisar dos seguintes materiais: 

 1 balde. 

 1 bola. 
 

PASSO 1: Escolha em sua casa um local espaçoso. 

PASSO 2: Coloque o balde no chão. 

PASSO 3: Se afaste do balde aproximadamente 1 a 2 metros. 

PASSO 4: Segure a bola com as duas mãos atrás do corpo. 

PASSO 5: Arremesse a bola por cima da cabeça para dentro do balde. 
 

OBSERVAÇÕES:  

 Para facilitar o arremesso, coloque uma pequena quantidade de água dentro do balde, assim 
ele ficará mais firme para receber a bola. 

  A distância entre o aluno e o balde pode ser mudada de acordo com a necessidade de cada 
um. 

 A bola pode ser de qualquer material, borracha, couro, ou até mesmo de papel. 
 O balde deve ser do tamanho que sirva a bola dentro. 
 Se divirta!!! 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIÊNCIAS – 20/07/2020 

ATIVIDADE: REPRESENTAR A FOTOSSÍNTESE COM DESENHOS E COLAGENS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OBJETIVO: Construir o esquema da fotossíntese 

Olá queridos ALUNOS! Que tal, vocês construírem o esquema da fotossíntese, com materiais que vocês 

têm em casa? 

Vocês poderão construir cartaz, maquete e até editar uma foto de uma planta do quintal ou vaso de planta 

da sua casa. Mas, não se esqueçam, nesta montagem deverão aparecer os nomes do que a planta 

absorve e o que ela libera para realizar a fotossíntese. Ok? 

 

Segue abaixo, alguns exemplos, para vocês se INSPIRAREM... 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  Representação na parede e janela. 

Cartazes utilizando cartolina, canetinhas 

coloridas, folhas e galhos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

                  

  

 

E AÍ, TIVERAM ALGUMAS IDEIAS? VAMOS LÁ! AGORA É A VEZ DE VOCÊS, USEM A 

IMAGINAÇÃO!!! 

 

 

 MATERIAIS: Vocês precisarão de revistas, cartolinas coloridas, EVA coloridos, pincéis atômicos 

coloridos, canetas coloridas, lápis de cor, giz de cera, cola, tesoura, folhas, galhos, entre outros.  

Mas, ATENÇÃO!! Vocês deverão primeiro separar todos os materiais que irão precisar! E lembrem-se: 

sempre procurar utilizar o que tiver em casa. 

 

 APRESENTAÇÃO: E para encerrar vocês deverão fazer um vídeo com vocês explicando como 

ocorre a fotossíntese. Podem usar qualquer aplicativo que faz vídeo: TikTok, ou vídeo pelo celular 

mesmo. 

 

 O QUE APRENDI: Agora, é hora de registrar o que vocês aprenderam. Copiem as questões no 

caderno e respondam: 

1. Qual a importância do Sol para a vida do planeta Terra? 

2. Qual a função da água para a planta? 

3. A água entra por onde no vegetal? 

4. Qual gás é absorvido na fotossíntese? 

5. Qual gás é liberado na fotossíntese? 

6. O que é fotossíntese? 

 

 

 

 

 

Maquete utilizando papel cartão, bolinha de 

isopor, palitos, guache e outros materiais. Cartaz utilizando cartolina, canetinhas, 

coloridas e lápis de cor. 



INGLÊS – 22/07/2020 

 

ORIENTAÇÕES:  

 Para que seu caderno fique bem organizado, coloque a data e os títulos 

das atividades. Você poderá usar um dicionário on-line ou manual para 

responder à tarefa. 

 Além disso, você tem seu livro de Inglês que será um apoio ao desenvolver 

suas atividades. Consulte também o seu caderno de Inglês. 

 

A árvore genealógica é a história de uma família e a ligação do seu presente com o passado. 

Para construir a sua árvore genealógica, escreva o nome de seus familiares. 

Lembrete: os membros da família, escrito em português no exemplo abaixo deverá ser escrito em inglês 
na sua atividade. 

Exemplo: bisavó = great- grandfather 

 



MATEMÁTICA – 23/07/2020 

Aprender brincando: 

BINGOOOOOO: 

Você já deve em algum momento ter jogado ou ouvido falar de um jogo chamado BINGO. 

O bingo se trata de um jogo com cartelas numeradas onde os números são sorteados e quem completar a 

cartela primeiro ganha o bingo. 

O prêmio fica a escolha dos integrantes do jogo: Exemplo. Pode ser moedas de R$ 0,10 centavos. 

E quem perder o jogo para ficar divertido pode se fazer um pequeno “miquinho” por EXEMPLO: dançar 

com a vassoura. Fica a critério dos jogadores. 

Esse jogo pode ser jogado com várias pessoas desconhecidas como feito em festas, ou simplesmente 

jogar com a família para passar o tempo e dar boas risadas. 

O você acha de jogar o bingo em FAMÍLIA: Primos, irmãos, tios, avós, pai e mãe? Ou quem estiver por 

perto para passar umas horas divertidas e ainda aprender matemática? 

VOU EXPLICAR COMO VOCÊ PODE FAZER PARA SE DIVERTIR E AINDA APRENDER BASTANTE. 

Para começar, vamos fazer as cartelas que pode ser impressa ou desenhada bem coloridas, inclusive 

fazendo números com canetas de cores diferentes, vale usar criatividade nessa hora para fazer cartelas 

bem caprichadas. Pode ser feita em papel sulfite ou cartolina, ou seja, o material que estiver disponível. 

(Faça quantas cartelas forem necessárias) Só fique atento pois os números das cartelas têm que estar 

dispostos entre1 e 50 dispondo aleatoriamente. 

Veja o EXEMPLO do modelo das cartelas:    

 

Agora vamos incrementar o jogo com a maneira de dizer os números que irão ser sorteados? 

Para isso façamos o seguinte: 

Vamos recortar as tiras de papel (pode ser sulfite ou de caderno mesmo) que possam ser enroladas como 
um pequeno pergaminho. 

 

 

B I N G O 

18 25 11 17 34 

19 29 06 24 12 

07 28 39 43 41 

01 08 13 27 33 

45 05 15 20 04 



Escreva nas tirinhas as seguintes perguntas: 

 MARQUE TODOS OS NÚMEROS MÚLTIPLOS DE DOIS 

 MARQUE TODOS OS NÚMEROS MÚLTIPLOS DE TRÊS 

 MARQUE TODOS OS NÚMEROS MÚLTIPLOS DE CINCO 

 MARQUE O PRIMEIRO NÚMERO QUE VEM LOGO DEPOIS DO ZERO E ANTES DO DOIS 

 MARQUE O RESULTADO DE 5+7-1 

 MARQUE O RESULTADO DE 3X5+2 

 MARQUE O RESULTADO DE 2X9+1 

 MARQUE O NÚMERO IMPAR MAIOR QUE 12 E MENOR QUE 14 

 MARQUE O RESULTADO DE DUAS DUZIAS MAIS 5 

 MARQUE O NÚMERO CORRESPONDENTE AO RESULTADO DA METADE DE 61+7 

 MARQUE OS MÚLTIPLOS DE 7 

 MARQUE O RESULTADO DE 4 DUZIAS MAOS 1 

 MARQUE O RESULTADO DE 4X10-1 

 MARQUE O RESULTADO DE4X10+3 

 MARQUE O RESULTADO DE 2 VEZES 20 MAIS 1 

 MARQUE OS DIVISORES DE 8 

 MARQUE OS DIVISORES DE 24 

 

Depois de escrever cada tirinha e enrolar como um pequeno rolinho, coloque as tirinhas dentro de 

uma garrafa PET para poderem ser misturadas para o sorteio. 

Agora é só se divertir com a família, sorteie as tirinhas da garrafa PET e divirta-se. 

 

AS ATIVIDADES DEVEM SER REGISTRADAS DA SEGUINTE FORMA: 

Fazer o registro no caderno de como a atividade foi realizada se fez sozinho o jogo ou teve a 

ajuda dos irmãos, primos, pais e responsáveis. 

Contar como foi o jogo: se demorou, foi divertido, ou jogaram várias vezes. 

No registro, fazer uma ilustração sua jogando com sua família e amigos (pode ser fotos ou um 

pequeno vídeo o que você achar mais fácil). Enviar no grupo do WhatsApp ou e-mail para o seu 

professor. 
 

AGORA MÃOS A OBRA E DIVIRTA-SE! 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTE – 24/07/2020 

Teatro de Formas Animadas  

O teatro de formas animadas, ou teatro de animação, é um gênero teatral 

que inclui bonecos, máscaras, objetos, formas ou sombras, representando o 

homem, o animal ou ideias abstratas. Como todo gênero teatral, propõe uma 

história contada a partir de personagens.  

No teatro de objetos, uma vertente do Teatro de Formas Animadas, 

notamos a presença de objetos comuns do cotidiano em cena, mas fora de sua 

função original.  

 

PARA ENTENDER MELHOR, VAMOS CONHECER A CIA. TRUKS, UM GRUPO DE ATORES BRASILEIROS 

ESPECIALIZADOS NA ARTE DE TEATRO DE ANIMAÇÃO: 
 

        

IMAGENS DO GOOGLE - ACESSO EM JULHO DE 2020 

Perceba que no teatro de objetos, novos significados podem ser dados aos objetos, sem transformar a sua 

natureza, por meio de associações que se podem dar pela forma, pelo movimento, pela cor, pela textura ou pela 

função do objeto.  

Assim, vemos que não podemos escolher qualquer objeto para expressar a personagem ou ideia que 

buscamos: o objeto escolhido deve criar no espectador uma associação simbólica que o transforme em outra 

coisa além do que ele é, sem que deixe de ser o que ele efetivamente é.  

PRÁTICA EM CASA - BONECOS DE OBJETOS:  

 1º Nessa atividade você só vai precisar de muitos e diferentes objetos. Separe em casa o que você achar 

mais interessante, que possa resultar em um personagem: cordões coloridos, lanterna, pelúcias, chapéu, 

travesseiros, embalagens de perfume, bolsas, balde de pipoca, óculos divertidos, luvas etc.  

 2º Espalhe todos os objetos no chão ou mesa de casa para observar e experimentar as possibilidades de 

sua criação.  

 3º Depois escolha com quais deles você irá criar um personagem, pode ser pessoa, animal ou qualquer ser 

imaginário. Seja criativo! Lembre-se: só vale objetos!  

CONHEÇA MAIS SOBRE A CIA. E SEUS ESPETÁCULOS NO SITE: WWW.TRUKS.COM.BR 

 


