
                                          

 

ATIVIDADES REMOTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE 

ANGATUBA 

PROPOSTA PARA 03/08/2020 a 14/08/2020 

6º ANO 

ORIENTAÇÕES:  

 Olá queridos alunos e alunas. Voltamos, no 3º bimestre com novas atividades 

para vocês. 

 Essas atividades serão corrigidas pelos professores, então é importante que 

todos façam! 

 Não deixem as atividades acumularem. O momento é difícil, mas as atividades 

remotas são importantes para o desenvolvimento da aprendizagem. 

 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 atenção de todos os alunos, das famílias e desejamos BONS 

ESTUDOS a todos! 

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

DE 03/8 GEOGRAFIA PORTUGUÊS HISTÓRIA MATEMÁTICA ED. FÍSICA 

a 07/8 Dia 03/8 Dia 04/8 Dia 05/8 Dia 06/8 Dia 07/8 

DE 10/8 CIÊNCIAS PORTUGUÊS INGLÊS MATEMÁTICA ARTE 

a 14/8 Dia 10/8 Dia 11/8 Dia 12/8 Dia 13/8 Dia 14/8  

 

 



GEOGRAFIA – 03/08/2020 
 

 Fazer as atividades no caderno de Geografia. 

 Não se esquecer de fazer margem no caderno e colocar a data. 

 Colar as atividades no caderno e responder as questões. 

 

Queridos alunos, o texto abaixo trata não só sobre urbanização e meio ambiente, mas, sobretudo 

de cidadania. Mas, você sabe o que é cidadania? O que é ser cidadão? Se sim, ótimo! Se não, vai aí 

uma explicação... 

  

 

 

Agora, que você já sabe o que é cidadania e o que é ser cidadão, que tal ler o 

texto abaixo? 

 

VAMOS PLANTAR UMA ÁRVORE? 

“Toda cidade com pouca vegetação é uma cidade quente, poluída, barulhenta, feia e sem vida. O 

concreto que dissemina o cinza por cima do verde provoca a erosão do solo, eleva a temperatura, diminui 

a biodiversidade e o sombreamento natural, prejudica a absorção da água das chuvas e reduz a 

disponibilidade de matéria orgânica para várias espécies. Cada árvore derrubada representa menos 

umidade no ar, mais poeira, mais gás carbônico. Cada árvore plantada, por outro lado, recupera o verde 

perdido, restituindo uma pequena parte das condições necessárias ao equilíbrio do meio ambiente. 

No Recife [capital do estado de Pernambuco], três sementeiras encontram-se à disposição dos 

habitantes que queiram renovar o ar de sua rua ou do seu bairro – sem gastar um tostão com isso. É do 

Sítio da Trindade, em Casa Amarela, que saem as mudas para os parques, as praças, as escolas e para 

boa parcela de nossas ruas e avenidas. Há ainda uma sementeira em Dois Irmãos, em área da 

Universidade Federal Rural de Pernambuco, e outra no Jardim Botânico, no Curado. Todas elas estão 

abertas à visitação. São ao todo 4,5 mil mudas de plantas nativas e exóticas para escolher à vontade. É só 

ligar e solicitar o serviço, que a prefeitura banca o custo. Atualmente, são atendidos 350 pedidos por mês. 

Devia ser mais. Infelizmente, o recifense não apenas não tem o costume de plantar árvores, como faz o 

inverso, depredando a vegetação existente. Um exemplo raro é o do médico Vamberto Maia, entrevistado 

pelo JC em outubro passado. ‘Seria muito legal se cada pessoa adotasse uma árvore ou plantasse uma 

muda a partir de uma data especial, como nascimento, bodas e formatura’, disse ele, que há 15 anos faz 

plantios voluntariamente, principalmente de fruteiras, em bairros como Graças, Rosarinho, Torre e 

Madalena. 

A ação dos vândalos compromete o trabalho da prefeitura e de voluntários como Vamberto. 

Segundo o governo municipal, de 30% a 40% das árvores plantadas sofrem depredação. ‘É mais difícil 

fazer arborização urbana do que recuperar uma mata’, lamenta o gerente de Sementeira do Recife, 

Fernando Bivar. [...]” 

Jornal do Commercio, Recife, 8 fev. 2010. Editorial, p.2. 

 

 

 

 

Erosão 

Processo de desgaste do solo e das rochas que resulta no 
transporte de sedimentos para porções mais baixas do 
terreno. 
 

Cidadania é a prática dos direitos e deveres de um indivíduo em um Estado. 

Os direitos e deveres de um cidadão devem andar sempre juntos, uma vez 

que o direito de um cidadão implica necessariamente numa obrigação de 

outro cidadão. 



 

AGORA É HORA DE PÔR A...  
 

 

 
Observe o menino plantando uma muda de jaca... 

Vamos plantar uma árvore, agora também? Você 

terá que usar a sua criatividade e imaginação e 

utilizar o que você tem em casa. LEMBRE-SE 

FIQUE EM CASA!! 

 

Ah! Vai aí uma dica, caso você não tenha um quintal ou 

vaso para fazer o plantio, você poderá usar uma caixinha 

de leite cortada ao meio, garrafa Pet, potinho de iogurte, 

saquinhos de leite ou iogurte, latinha de margarina, xícara 

que não utiliza, enfim, use a criatividade e materiais que 

tem em casa. 

Mas, o que plantar? 

Você poderá plantar uma árvore, um girassol, uma flor, um 

feijão, hortelã, cheiro verde, uma samambaia, uma planta...  

Orientações: No momento do plantio seja em um vaso, no solo mesmo, na sua janela, você irá registrar. 

Mas como? Pode ser um vídeo, um áudio. Você terá a responsabilidade e a disciplina de cuidar da sua 

planta, pois quando voltarmos em aula presencial vamos observar como ficou esta planta, seria o 

desabrochar, como as etapas de nossa vida. Logo estaremos juntos novamente e observaremos cada 

plantio. 

 

AGORA, CHEGOU A VEZ DO REGISTRO... VAMOS LÁ!! 

 

 

Para responder as questões 1 e 2, leia o texto “Vamos plantar uma árvore?”. 

1) Por que, segundo o texto, a procura pelas sementeiras no Recife é pequena? 

2) Você concorda com a afirmação “É mais difícil fazer a arborização urbana do que recuperar uma 

mata”? Por quê? 

3) Em sua cidade, há alguma iniciativa semelhante à relatada no texto? Comente. 

 

 

 

BOA ATIVIDADE!! 
#FICAEMCASA 

 

 

 

 



 

Estudando em casa: Língua Portuguesa –6 º ano  

o4 e 11 de agosto 
 

PRODUÇÃO DE ANOTAÇOES DIÁRIAS 
 

 Você tem o costume ou já se pegou escrevendo algo sobre o seu dia, algum sentimento 

momentâneo, ou até mesmo alguma coisa que aconteceu com você? Então, agora será a sua vez 

de organizar essas ideias em um caderno! 

 Leia atentamente as dicas para que você inicie suas anotações em seu diário (o caderno que 

recebeu ao pegar o material na escola) 

 Inicie fazendo uma identificação na primeira folha do seu caderno, você pode imprimir algo que 

contenha seus dados pessoais, isso também pode ser feito a mão e decorado como queira, evite 

muita canetinha, pois ela pode borrar o verso e você não conseguirá escrever na parte de trás! 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 04/08. Para tudo dar certo ou sair da melhor forma possível tenho que pontuar algumas metas para 

que a minha semana seja feliz e organizada. Assim, comece o seu diário escrevendo pelo menos 

10 metas que você deseja realizar. Ex:- vou organizar o meu quarto. 

 A partir do dia 05 até o dia 14 de Agosto registre em cada dia algo diferente referente aos seus 

sentimentos ou vivência. Toda vez que for escrever em seu diário coloque a data em que está 

registrando o fato! 

Diário é um caderno, geralmente de 
caráter íntimo, onde se fazem anotações 
que contêm uma narrativa manuscrita, 
geralmente diária de experiências 
pessoais que é organizada pela data de 
entrada das informações. Um diário 
pessoal pode incluir experiências de uma 
pessoa e/ou pensamentos, sentimentos e 

segredos. 

O que é um 

diário? 

??! 

Cara, comecei a escrever um 

diário, e coloquei uma foto 

minha e meus dados 

pessoais no início! 

 

Que legal, vou começar a 

fazer o meu, nesta época de 

quarentena vai ser legal 

registrar algumas coisas! 



 Após esses 15 dias de registros envie ao seu professor um vídeo folheando seu diário! E conte a 
ele como está sendo sua experiência de registro diário, quais foram suas metas e também quais 
delas conseguiu cumprir! 

 

VOCÊ CONHECE? 

 

O LIVRO DIÁRIO DE UM BANANA 

 

Não é fácil ser criança. E ninguém sabe 

disso melhor do que Greg Heffley, que se 

vê mergulhado no ensino fundamental, 

onde fracotes subdesenvolvidos dividem 

os corredores com garotos que são mais 

altos, mais malvados e já se barbeiam. 

Em “Diário de um banana”, o autor e 

ilustrador Jeff Kinney nos apresenta um 

herói improvável. Como Greg diz em seu 

diário: “Só não espere que eu seja todo 

'Querido diário' isso, 'Querido diário' 

aquilo.” Para nossa sorte, o que Greg 

Heffley diz que fará e o que ele 

realmente faz são duas coisas bem diferentes. 
 

INTERPRETAÇÃO TEXTUAL 
 

Agora, em seu caderno de língua portuguesa, responda às questões abaixo: 
 

Você conhece essa música? Leia com atenção a letra e se possível procure na internet para ouvir. 
 

Mais Uma Vez - Legião Urbana - Compositor: Renato Russo/Flávio Venturini 

 

Esta é uma música original de Renato Russo 
Mas é claro que o sol vai voltar amanhã 
Mais uma vez, eu sei 
Escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã 
Espera que o sol já vem 
 
Tem gente que está do mesmo lado que você 
Mas deveria estar do lado de lá 
Tem gente que machuca os outros 
Tem gente que não sabe amar 
Tem gente enganando a gente 
 
Veja a nossa vida como está 
Mas eu sei que um dia a gente aprende 
Se você quiser alguém em quem confiar 
Confie em si mesmo 
Quem acredita sempre alcança 
 
Mas é claro que o sol vai voltar amanhã 

Mais uma vez, eu sei 
Escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã 
Espera que o sol já vem 
 
Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena 
Acreditar no sonho que se tem 
Ou que seus planos nunca vão dar certo 
Ou que você nunca vai ser alguém 
Tem gente que machuca os outros 
Tem gente que não sabe amar 
 
Mas eu sei que um dia a gente aprende 
Se você quiser alguém em quem confiar 
Confie em si mesmo 
Quem acredita sempre alcança... 
Quem acredita sempre alcança... 
Quem acredita sempre alcança... 
Quem acredita sempre alcança... 

 
1. Após ler e/ou ouvir a música, a sensação que sentimos é de alegria ou tristeza? Por quê? 

2. “Mas é claro que o sol vai voltar amanhã...” “Espera que o sol já vem...” O sol pode ser comparado com 

o que na sua vida? Explique. 

3. Retire do texto, uma opinião pessoa que fala no poema que você concorda e outra que você discorda. 

Justifique sua resposta. 

4. “Quem acredita sempre alcança”... Você concorda com esse verso da música? Justifique sua resposta. 



História – 05/08/2020 

Tema: Desvendando nossa História 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

REFLEXÃO 

Pensando em tudo que vimos na aula anterior, sobre a teoria do criacionismo e a teoria do evolucionismo, observe 

a imagem abaixo e, faça um breve comentário sobre suas reflexões acerca do assunto estudado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O quadro acima é uma a releitura do afresco “A criação de Adão” de Michelangelo. Do lado esquerdo, temos o processo evolução do ser 

humano (evolucionismo) e do outro lado, a representação de Deus (criacionismo). 



1- Leia o texto logo abaixo e responda o que se pede 

Vamos pensar por um instante? 

 A) Se os portugueses não tivessem imposto sua religião dos índios que aqui viviam e mais tarde dos negros 

africanos, qual provavelmente seria a sua religião hoje? Por quê? 

B) Os portugueses consideravam-se “civilizados” porque eram cristãos, usam roupas... enfim tinham usos e 

costumes muito diferentes dos indígenas e negros. Em virtude disso consideravam esses povos como “selvagens” ou 

“não civilizados”, por isso desprezaram todo e qualquer sabedoria vinda desses povos. 

Pensando sobre esse assunto: você concorda com o termo “civilizado” e “não civilizado” para caracterizar povos e 

culturas diferentes? Justifique sua 

resposta. 

2- Observe a charge e responda: 

A) Qual o título da charge? 

B) O que há em comum em todos os 

quadrinhos? 

C) As imagens mostram uma 

evolução humana da Era da Pedra até a 

Era do computador? Justifique. 
 

 

3-Nuvem de palavras.   

 

A) Escolha cinco palavras que 

representem a ‘evolução humana’ e 

produza um breve comentário utilizando 

as palavras escolhidas por você.  

B) Pensando em tudo que ocorre 

no mundo onde vivemos, você acha que 

a evolução do ser humano foi positiva 

ou negativa para o planeta? Procure 

conversar com seus familiares sobre 

esse assunto anote em seu caderno e 

depois tire suas próprias conclusões. 

 

Há só uma explicação da criação? 

Vimos na atividade anterior que existem duas explicações para o 

surgimento da vida e do ser humano – a religiosa, o Criacionismo, e a 

científica, o Evolucionismo. 

Vimos também que, para boa parte dos Criacionistas, a origem de 

tudo foi exatamente conforme está escrito na Bíblia, no 1º capítulo do 

livro de Gênesis. 

Mas a Bíblia foi escrita pelo povo israelita (depois chamado judeu), e no início somente esse povo a seguia. Todos 

os outros povos tinham sua própria religião e suas próprias explicações para as coisas. 

Mais tarde, os seguidores de Jesus Cristo – chamados cristãos – espalharam a religião da Bíblia pelo mundo. Um 

dos lugares para o qual trouxeram sua religião foi o Brasil, colonizado pelos europeus portugueses. 

Os índios que aqui já viviam e os negros escravos, trazidos da África para trabalhar para os portugueses, foram 

obrigados a seguir a religião de seus senhores, a cristã, e a abandonar não só a religião que tinham mas sua 

língua, seus costumes, tradições e sua forma de viver pela do homem branco. Até o nome deles era mudado. 

Apesar disso tudo, muitas pessoas de origem indígena ou africana lutam nos dias de hoje para manter viva sua 

cultura. 

 

 



26   18    35    15    48    36    40    50    20 
 

    30    55    10     5     90   33    41    36    47 
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MATEMÁTICA – 06/08/2020 

 

Conteúdo: Critérios de divisibilidade 

 Vimos anteriormente como verificar se um número é divisível por outro realizando o critério de 

divisibilidade do 2 e 3. Agora, estudaremos por meio de exemplos, métodos para verificar se um 

número é divisível por 5 e 10 sem fazer muitos cálculos.

 
 Critério de divisibilidade por 5

 
O critério de divisibilidade por 5 consiste em analisar se o último algarismo do número é 0 ou 

5. Observe a divisão de alguns números por 5. 

 

 
As divisões apresentadas nos quadros A e B são exatas. O número 310 termina em 0 e o número 

415 termina em 5, ambos são divisíveis por 5. 

Já no quadro C a divisão não é exata, e o número 618 não termina em 5 e nem em 0, logo 

não é divisível por 5. 

 
Ou seja: 

 
Um número é divisível por 5 quando o último algarismo é 0 ou 5. 

 
Atividades 

 
1) Observe os números do quadro e circule quais são divisíveis por 5. 

 

2) É divisível por 2 e por 5 simultaneamente o número? 

a) 235 

b) 520 

c) 231 

3) Que algarismo deve ser colocado no     de forma que o número abaixo seja divisível por 5? 
 

4) Escreva (V) para verdadeiro ou (F) para falso: 
a) Os números divisíveis por 2 são também divisíveis por 5. ( ) 

b) Os números divisíveis por 3 são também divisíveis por 2. ( ) 

c) Os números terminados em 5 e 0 são divisíveis por 5. ( ) 

 



7630 termina em zero 

410 termina em zero 

10 3 

 
 

1. Critério de divisíbilidade por 10 
 

Um número é divisivel por 10 se seu algarismo das unidades é 

ZERO Veja como é simples pelo exemplo: 

 

Atividades 

 
5) Complete a tabela abaixo, colocando sim ou não. 

 

 

Número 
É divisível por 

2? 
É divisível por 

3? 
É divisível por 

5? 
É divisível por 

10? 
582     

405     

2410     

840     

361     

 

 
6) Pense e responda: 

a) Por que 230 não é divisível por 3? 

 
b) Por que 234 é divisível por 9? 

 
c) Por que 234 é divisível por 9? 

 

7)  Lucas tem 72 latinhas em sua coleção e pretende dividi-las em quantidades iguais para colocá-

las em prateleiras. 

É possível Lucas distribuir as latinhas em: 

 
a) 3 prateleiras? O número 3 é divisor de 72? 

 
b) 10 prateleiras? O número 10 é divisor de72? 

 
c) 5 prateleiras? O número 5 é divisor de 72? 

 
 

8) Copie as frases a seguir substituindo o      por um dos números apresentados abaixo. 

a) 55 é divisível por 
 

b) é divisor de 87 
 

c) 90 é divisível por 

 

5 



EDUCAÇÃO FÍSICA – 07/08/2020 

 

 Olá queridos (as) alunos (as), juntamente com as atividades impressas na quinzena 

passada, enviamos um texto sobre o Folclore. Cole esse texto em seu caderno que as próximas 

atividades serão relacionadas a ele! 

 

1º Momento – Pensando nos brinquedos e nas brincadeiras relacionadas ao Folclore, 

procure por algum parente que queira conversar sobre isso. Se achar 

necessário, pode conversar com mais de uma pessoa e lembre-se que 

nesse momento, podemos até utilizar o WhatsApp para essa conversa. 

 Segue algumas questões para orientar a sua conversa e registre no 

caderno alguns pontos que achar mais interessantes: 

 

 Quais eram as brincadeiras? 

 Onde brincavam? 

 Com quem brincavam? 

 Usavam algum brinquedo para essas brincadeiras? 

 Onde essa (s) pessoa (s) aprendeu / aprenderam essa brincadeira? 

 O que sentia ao participar dessas brincadeiras? 

 Daquelas pessoas que você brincava, ainda tem algum contato nos dias de hoje? 

 

Pensando nessa conversa, escolha 2 ou 3 brinquedos ou 

brincadeiras possíveis para realizar agora.  

 

 

2º Momento – DESAFIO: Registre sua experiência através de fotos ou vídeo e 

envie para o (a) professor (a) - (Construção de um brinquedo ou a 

participação em uma brincadeira relacionada à conversa do 1º momento). 

 

 

3º Momento – Faça a leitura do texto: FOLCLORE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIÊNCIAS – 10/08/2020 

AULA: Os animais e as plantas respiram 

 

Objetivos de aprendizagem: Reconhecer a fotossíntese como processo de produção de alimentos 

para as plantas. 

 

OS ANIMAIS E AS PALNTAS RESPIRAM 

Você provavelmente está acostumado a usar a palavra respiração para a entrada de ar nos 

pulmões, seguida da sua saída. Há nomes mais apropriados para esse processo: respiração pulmonar 

ou ventilação pulmonar. A palavra respiração tem também outro significado, que será usado. 

Respiração (ou respiração celular) é um processo em que a glicose (um tipo de açúcar) e o gás 

oxigênio são transformados em gás carbônico e água. Durante essa transformação é liberada energia, 

que é utilizada para o funcionamento do organismo e, quando é o caso, para o seu crescimento. 

Os animais (entre os quais se incluem os seres humanos) e as plantas são exemplos de seres 

vivos que respiram durante o dia e a noite, ou seja, que usam glicose e gás oxigênio para obter energia 

para sua sobrevivência. O gás oxigênio necessário à respiração é proveniente do ar, pois é um de seus 

componentes. Mas e a glicose? 

Bem, os animais obtêm a glicose ao ingerir alimentos que a contenham. Já as plantas produzem a 

glicose para seu próprio consumo. 

 

As plantas, além de respirarem, fazem fotossíntese 

  A produção de açúcar pela planta é denominada fotossíntese. A fotossíntese acontece quando 

além de água e gás carbônico a planta recebe iluminação adequada.  Energia proveniente da luz é 

transformada em outra forma de energia, a energia química que é armazenada na glicose e será 

aproveitada quando essa glicose for usada na respiração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fotossíntese ocorre porque a planta apresenta, entre outros fatores, uma substância denominada 

clorofila, que capta a luz necessária ao processo. 

As plantas realizam fotossíntese e possuem clorofila. 

 

Sem luz não ocorre fotossíntese 

Uma planta mantida permanentemente no escuro está impedida de fazer fotossíntese. Ela acaba 

morrendo, pois não consegue produzir glicose. Ou seja, sem luz não há fotossíntese; com pouca luz a 

fotossíntese pode não ser suficiente para atender à necessidade de glicose que a planta tem. 

 

 

 

 



Agora, que tal pôr em prática o que você aprendeu? 

 

ATENÇÃO:  

- Ler com bastante atenção os textos. 

- Copiar (ou colar) as atividades no caderno e responder. 

 

 

 Observe a charge e, a seguir, realize as atividades 1 a 3. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1- Em que local se passa a cena ilustrada? 

2- O desenhista dá a entender que a planta não utiliza gás oxigênio. Essa suposição do desenhista está 

correta? 

3- Dentro da situação humorística criada, podemos imaginar que a planta preferiria outro gás. Que gás 

seria esse? Para que a planta o utilizaria? O que mais seria necessário? 

 

 Leia atentamente o cartaz e realize as atividades 4 e 5. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você passou em frente a uma floricultura, onde havia um cartaz como o mostrado acima. 

4- Que ERRO científico você reconhece na frase do cartaz? 

5- Como essa frase poderia ser reescrita para ficar correta? 

 

Agora sim. Hora da prática! 

 

 

Simulação de reação de fotossíntese. Sugestão: Assista ao vídeo para a 

realização do experimento: www.youtube.com. Link: 

https://youtu.be/hy3Yo1mWqZk 

 

*Despressurização: ato ou efeito de 

despressurizar, de fazer cessar a pressurização 

(em cabine de avião, nave espacial etc.). 

 

http://www.youtube.com/
https://youtu.be/hy3Yo1mWqZk


EXPERIMENTO 

SIMULAÇÃO DE REAÇÃO DE FOTOSSÍNTESE 

Material necessário: 

1 colher de sopa de bicarbonato de sódio 

1 copo incolor grande com água 

3 a 4 folhas verdes de plantas 

1 luminária / lâmpada 

 

Procedimentos: 

1) Adicione o bicarbonato de sódio no copo com água e misture até o bicarbonato dissolver. 

2) Coloque as folhas no copo com a mistura e deixe agir por um tempo sob a luz da luminária. 

3) Após aproximadamente 20 minutos observe o que acontece. 

4) Registre o que você observou, ou seja, o resultado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entenda o que acontece... 

O bicarbonato de sódio providencia o gás carbônico que juntamente com a luz (da luminária), são 

necessários para que a planta realize a fotossíntese, e como resultado mostra as bolhas de oxigênio ao 

redor das plantas. 

 

 

 

  

  

 

 

 

Para encerrar, fica um questionamento... 

 

 Se ao invés de utilizar folhas verdes utilizar folhas secas, o resultado será o mesmo? Que tal 

fazer o teste? É com você! Ah! Não se esqueça de registrar. 

 

  BOM TRABALHO! 



INGLÊS – 12/08/2020 

ORIENTAÇÕES 

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

das atividades, copie a questão indicada pelo professor a caneta (azul ou 

preta) e responda a lápis. 

 Você poderá usar um dicionário on-line ou manual para responder às 

tarefas.  

 Você tem seu livro de Inglês que será um apoio ao desenvolver suas atividades. Consulte 

também o seu caderno de Inglês. 

 

Olá, vamos conversar sobre você, sua família e seus sentimentos? 

 

#DICA: ESCREVA SUAS RESPOSTAS EM INGLÊS 

 

a) Primeiramente cole em seu caderno, uma foto que retrate a sua família. A foto não precisa 

ser atual, mas é fundamental que ela retrate um momento em família. 

 

b) Após colar a sua foto, responda em seu caderno (lembre-se de responder em INGLÊS) 

 

1. Contando com você, quantas pessoas formam a sua família? 

 

2. Volte na foto e classifique em INGLÊS a sua família. (mother, father e assim em diante). 

 

3. Quantos homens há na sua família?  

   

4. E quantas mulheres? 

 

5. Qual dia da semana que você mais gosta?  

 

6. Qual é a sua cor preferida? 

 

7. Agora, pergunte a cada membro da sua família: qual a cor preferida deles? (Lembre-se que a 

resposta deverá ser feita em Inglês); 

 

8. Usando o verbo TO LOVE (AMAR) faça frases usando os pronomes pessoais e os membros da 

sua família. 

#EXEMPLO:      I  LOVE MY FATHER      (Eu amo meu pai) 

 



9. Refletindo sobre a pandemia use da caixa abaixo um ou mais emoticons que retrate o seu 

sentimento sobre: 

 

a) quarentena: 

 

b) ficar sem ir à escola: 

 

c) ficar em casa: 

 

d) a sua relação entre você e sua família: 

 

10. Faça a tradução dos sentimentos acima: 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMÁTICA – 13/08/2020 

 

Agora, vamos aprender brincando?         

 

 LABIRINTO DOS DIVISORES 

Você já pensou em construir um labirinto? Então agora terá essa oportunidade. De acordo 

com as orientações você irá construir um labirinto em sua casa. 

Para começar vamos algumas dicas. 
 

 Você pode fazer no chão da área ou da sala da sua casa, com fita adesiva. 

 Usando uma caixa de papelão, abra a caixa de desenhe; 

 Se tiver terra em seu quintal pode desenhar com um graveto, ou com uma pedrinha. 

 AGORA VEJA QUAL DESENHO VOCÊ FARÁ NOS PISO, OU NA CAIXA DE PAPELÃO OU 

NO SEU QUINTAL. 

 
 MODELO 

 

 

25 49 75 28 120 

10 35 26 163 168 

13 105 142 93 87 

174 140 125 90 126 

246 318 57 5 943 

17 106 29 430 510 

78 410 765 215 108 

179 20 135 97 326 

 

 
Depois de fazer o desenho como indicado acima, você deve saltar sobre os quadrados que são 

DIVISÍVEIS por cinco ou dez, você só pode saltar para frente ou para o lado, se saltar em 

quadrado errado, deve voltar ao início, que está na primeira linha e você escolhe por onde 

começar. 

 

Faça o registro escrito, por foto ou usando vídeo.  

Entregue ao professor duas formas de registro. 

 

 

 

 



      ARTE – 6º ANO               14/08/2020 
 

CONSULTE O BANCO DE PALAVRAS E CONSTRUA O TEXTO DE ACORDO COM O SENTIDO ADEQUADO E 

COMPLETE A CRUZADINHA: 

PÚBLICO DESAFIOS FICTÍCIOS ESTÍMULOS 

ARTISTA IMAGENS ESTILOS ESPETÁCULO 

ELEMENTOS DANÇA PERSONAGEM HISTÓRIAS 

COMUNICAR CENÁRIOS CENAS DRAMÁTICO 

CRIATIVOS CORES TEATRO INSPIRAÇÃO 
 

O  é uma arte que envolve  de muitas outras artes. A música pode estar 

presente nos efeitos sonoros que, muitas vezes, compõem a sonoplastia e a trilha sonora de um . 

As formas, as  e as texturas de cenários, figurinos e luzes são contribuições das Artes visuais. A 

movimentação e o trabalho corporal dos atores no espaço da peça podem ser auxiliados pela  e 

outras artes do corpo. A composição do texto  está conectada com a Literatura, e a projeção de 

imagens em telas e , com o Cinema e o Audiovisual. E isso apenas para citar alguns exemplos. 

Assim, vários tipos de  podem dar início ou estar integrados em um processo criativo 

teatral. Não existe apenas uma forma de se criar em Teatro. E é a diferença entre os processos  

que determina, muitas vezes, os distintos  de obras e grupos teatrais. 
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