
 

                                          

 

ATIVIDADES REMOTAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL 

DE ENSINO DE ANGATUBA 

PROPOSTA PARA 15/06/2020 a 26/06/2020 

6º ANO 

LEIA ATENTAMENTE ÀS ORIENTAÇÕES:  

 Essas são as novas atividades propostas para a próxima quinzena. As 

disciplinas estão organizadas por datas, para facilitar os estudos. 

 Essas atividades serão corrigidas pelos professores quando voltarmos, então 

é importante que todos façam! 

 Algumas das atividades são propostas dos livros. Então, se tiver o livro, pode 

usá-lo para facilitar a leitura. Para quem está sem o livro, não se preocupe, as 

páginas do livro que serão utilizadas, estão disponíveis nesse material. 

 O material não foi impresso para todos, por precaução. Nesse momento de 

pandemia, devemos evitar aglomerações e contato com pessoas diferentes do 

nosso convívio diário. 

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

DE 15/6 GEOGRAFIA PORTUGUÊS HISTÓRIA MATEMÁTICA 
EDUCAÇÃO 

FÍSICA 

a 19/6 Dia 15/6 Dia 16/6 Dia 17/6 Dia 18/6 Dia 19/6 

DE 22/6 CIÊNCIAS PORTUGUÊS INGLÊS MATEMÁTICA ARTE 

a 26/06 Dia 22/6 Dia 23/6 Dia 24/6 Dia 25/6 Dia 26/6  

 
 
 
 



 

GEOGRAFIA – 15/06/2020 
 

INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES: 

 Fazer as questões no caderno de Geografia. 

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

 Se julgar necessário consulte o livro didático Tempo de Geografia da 
página 10 até a página 17 ou sites confiáveis sobre o assunto. 

  

 Agora, que você já aprendeu fazer Leitura de Paisagem, responda as questões 

abaixo: 

1) O que se observa na paisagem acima é um espaço geográfico ou um espaço natural? Por quê? 

2) Essa paisagem ainda pode ser modificada? De que maneira? Há algum elemento natural de destaque 

que pode ser alvo de futura ação humana? Por quê? 

3) Se você estivesse na área da grande plantação, veria a mesma paisagem que vê agora? Por quê? 

4) Agora, use a sua criatividade e faça uma ilustração que representa a paisagem (contendo elementos 

naturais e culturais) de onde você mora. CAPRICHE!! 



  



  



  



  



 

HISTÓRIA – 17/06/2020 

Tema: “O tempo” 

 

O poema “O relógio” é da autoria de Vinícius de Moraes. Se você marcar 

as sílabas tônicas dos versos, verá que eles possuem um ritmo 

semelhante a “Enquanto isso”, de Marisa Monte e Nando Reis. 

 

O relógio 

 

Passa tempo, tic-tac 

Tic-tac, passa hora 

Chega logo, tic-tac 

Tic-tac, e vai embora 

Passa tempo tic-tac, passa hora 

Bem depressa 

Não atrasa 

Não demora 

Que já estou 

Muito cansado 

Já perdi 

Toda a alegria 

De fazer meu tic-tac 

Dia e noite 

Noite e dia 

Tic-tac 

Tic-tac 

Dia e noite 

Noite e dia 

Tic-tac 

Tic-tac 

Tic-tac 

 

 

 

 

 

Moraes, Vinícius de. A barca de Noé. 

 

 

 

 



 

Enquanto isso 

 

Enquanto isso 

anoitece em certas regiões 

E se pudéssemos 

ter a velocidade 

para ver tudo assistíamos tudo 

A madrugada perto 

da noite escurecendo 

ao lado do entardecer 

a tarde inteira 

logo após o almoço 

O meio dia acontecendo em pleno sol 

seguido da manhã que corre 

desde muito cedo 

e que só viram  

os que levantaram para trabalhar 

no alvorecer que foi surgindo. 

Monte, Marisa; Reis, Nando. CD Verde, anil, amarelo, 

cor-de-rosa e carvão. EMI,1994, faixa 12. 

 

Após a leitura do poema e da letra da música responda as questões a seguir. 

 

1- Anote, em seu caderno, as palavras do poema e da letra da música que expressam a ideia de 

tempo. Que outras palavras você utiliza para indicar a passagem do tempo? 

2- No poema “O relógio” e na letra da música “Enquanto isso” há diferenças na forma de marcar o 

tempo? Justifique sua resposta. 

 

3- Que horas são? Olhe em um relógio e anote a hora no caderno. Feche os olhos. Quando achar 

que se passou um minuto, abra os olhos e consulte o relógio. Compare o tempo contado no relógio 

com o que você imaginou. Qual foi o resultado dessa experiência para você?  

 

4- Além do relógio, você conhece outros objetos que o homem utiliza para marcar o tempo? Quais? 

 

5- Que mudanças ocorrem na natureza e nos fazem perceber que o tempo passa? Essas mudanças 

se repetem? 

 

 

 

 



 

MATEMÁTICA – 18/06/2020 

Múltiplos e divisores         

Como saber se um número é múltiplo de outro?     

Clica no link e assista ao vídeo: https://youtu.be/lfJcr3mVcSU 

Para saber se 805 é múltiplo de 7, basta verificar se existe um número natural que multiplicado por 7 

dê 805. 

                                       Descobrimos que 115 x 7 = 805.  

                                       Então 805 é múltiplo de 7. 

 

 Da mesma forma, podemos verificar que 1035 não é múltiplo de 7, pois 1035 : 7 não é uma divisão 

exata. 

 

 

 

 Agora é com você! 

1) Com apenas estes números responda: 

a) Qual é o divisor de 32? 

b) 5 é divisor de qual número? 

c) 7 é divisor de dois números. Quais 

são? 

d) Quais são os dois divisores de 12? 

 

2) Paulo, Leo e Rui estão contando de 3 em 3.  Quem dirá 174? 

 

Não há número 

natural que 

multiplicado por 7 

resulte em 1035. 

https://youtu.be/lfJcr3mVcSU


 

Divisibilidade quando o número é divisível por outro sem resto, ou seja, a conta é exata. 

Exemplo    9 : 3 = 3  (conta exata). 

 
3) Encontre o valor das divisões: 

Dividendo Divisor Quociente Resto 

124 4 31 0 

161 5   

31 7   

2020 2   

 

4) Classifique como verdadeira (V) ou falsa (F). 

a) 30 é divisível por 6. 

b) 16 é divisível por 3. 

c) 80 é divisível por 20. 

d) 64 é divisível por 16. 

 

5) A professora de matemática escolheu um número entre 0 e 6 e pediu que cada aluno citasse um 

múltiplo desse número. Antônio falou 25, Daiane 7, Julia 45, Felipe 22, e Paula 90. A professora disse 

que três alunos acertaram e dois erraram. 

a) Quais alunos acertaram? 

 

b) Que numero a professora escolheu? 

 

6) Observe o produto de dois fatores que resultam em 20. 

 

 

 Produto é o resultado de uma multiplicação.  

 Fator é um número natural multiplicado por outro número natural. 

 

a) 10 é divisor de 20 

 

b) 0 é divisor de 20? 

 

c) Determine todos os divisores de 20. 

 

 

 

4 . 5 2 . 10 1 . 20 



 

EDUCAÇÃO FÍSICA – 19/06/2020 
 

GINÁSTICA RÍTMICA 

1 - Leia o texto sobre Ginástica rítmica para responder a atividade abaixo e completar as palavras 

cruzadas: 

1- Feita de cetim, tem largura de 4 a 6 centímetros e 6 metros de comprimento? 

2-O exercício corporal predominante no aparelho_________ é o salto. 

3-. As atletas devem percorrê-lo inteiramente durante as? 

4-Os cabelos devem ser curtos ou presos para não atrapalhar o que das ginastas? 

5-Aparelho feito de madeira ou plástico, com medida de 80 a 90 centímetros de diâmetro e pesa no 

mínimo 300 gramas? 

6-As ginastas devem realizar exercícios que incluem ondas, círculos, giros, lançamentos e capturas, 

aparelho feito de borracha, estamos falando da? 

7- Cada atleta faz o uso de quantas maças para a realização do exercício? 

8-A ginástica rítmica, pode ser considerada uma____________ olímpica de apresentação. 
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2 - Atividade prática: 

Na aula passada, confeccionamos uma fita (aparelho usado nas apresentações de ginastica rítmica). 

Seguindo as orientações, depois de confeccionado, esse equipamento deveria ser guardado para as 

próximas aulas. Pois bem, chegou a hora de usa-lo novamente. 

Embora as competições oficiais da GR sejam exclusivamente femininas, entende-se que ambos os sexos 

sejam capazes de executar os gestos técnicos que a compõem, não havendo restrição ao sexo masculino. 

Por isso, é preciso da dedicação de todos no aprendizado dessa modalidade, para que um dia possamos 

romper essa barreira de gênero. 

 Registe com seu aparelho celular ou câmera fotográfica a execução do seu aparelho, crie 

movimentos baseados nas apresentações de ginástica rítmica. 

 Alguns vídeos (recursos midiáticos) poderão ajudar: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=nezIDLNrvXo 
https://www.youtube.com/watch?v=mxaHVQ44KqY 

https://www.youtube.com/watch?v=nezIDLNrvXo
https://www.youtube.com/watch?v=mxaHVQ44KqY


 

CIÊNCIAS – 22/06/2020 

 

 Atividade de educação ambiental 

05 de junho – DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Após analisar a imagem e ler a frase, faça uma reflexão da imagem e da frase em seu caderno: 

B. Atividade: Vamos ajudar nosso meio ambiente? 

 

Orientações: 

I. Em um dia da semana, você será o responsável pelo lixo da sua casa; 

II. Você irá separar o lixo reciclável do lixo orgânico; 

III. Após separar, irá tirar uma foto, ou filmar a quantidade de lixo produzida em sua 

casa; 

IV. E anotar a quantidade de pessoas que moram em sua casa; 

V. Agora que já fez isso, responda: 

 

1. Você acha que a quantidade de lixo produzido em sua casa com relação ao número de pessoas, é 

bastante ou não? Justifique. 

2. O que poderia ser feito para diminuir a quantidade de lixo produzido? 

3. Você acha que o lixo produzido por todas as pessoas do mundo, afeta o meio ambiente? Comente. 

4. O meio ambiente é importante para nossa vida? Explique. 

 



 

INGLÊS – 24/06/2020 

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 online ou manual para responder as 

tarefas.  

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

atividades. Consulte também o seu caderno de Inglês. 

 

My Family 
I am Bruce. 
I want to introduce my family to you. 
Peter is my father. 
Kate is my mother. 
Peter and Kate are my parents. 
Johnny is my brother and Andrea is my little sister. 
My family is very happy. 
 
 
 

1.Who introduces the family? (Quem apresenta a família) ? 
 
a.(   )Bruce  b.(     )Peter  c.(     )Johnny  d.(     )Andrea 
 
2.Connect according to the text. 
 
a.I am                                               mother     

b.Kate is my                                     father 

c.Peter is my                                    Bruce 

d.Kate and Peter are my                  to you 

e.My family is                                   brother 

f.Johnny is my                                  parents 

g.Andrea is my                                 happy 

h.I want to introduce                         sister 

 
3. Escreva em inglês: 
 
a.Há quantos homens nessa família?   c.E quantas pessoas há nessa família?  

b.Há quantas mulheres?  

 
4. Escreva o dia da semana que vem antes (before) e depois (after): 
 
a) ________________ is after Friday.  d) Monday is before ___________________. 

b) ________________ is before Monday.  e) After Wednesday is _________________. 

c) ________________ is before Thursday. 

 
5. Escreva os meses em inglês:  
a) Janeiro  b) Abril   c) Agosto  d) Setembro  e) Maio 
 
6.Escreva os números por extenso:  
20 – Twenty     15 –       23 –      9 –        26 –  
 



  



  



 

ARTE – 26/06/2020 

 

AMPLIANDO O REPERTÓRIO 

A ESCULTURA é a arte de dar forma a figuras e projetos tridimensionais de modo que se sustentem 

sozinhos ou decorem paredes. Sua origem baseia-se na imitação da natureza, com o intuito maior de 

representar o corpo humano. Hoje todos os tipos de materiais industriais e cotidianos são usados, além de 

técnicas tradicionais como o entalhe de pedra ou a fundição do bronze.  

 

 

 

DISCÓBOLO, C. 450 A.C. CÓPIA 

ROMANA EM MÁRMORE 

SÉRIE ESCULTURAS FEMININAS 

BRONZE - LOU LI RONG 

O PENSADOR, 1904. BRONZE 

AUGUSTE ROSIN 

 

 

 

SÉRIE ESCULTURAS GIGANTES  

FIBRA DE VIDRO - RON MUECK 

A PEQUENA BAILARINA, 1881 

CERA- EDGAR DEGAS 

CARLOS DRUMMOND, 2002 

BRONZE - LEO SANTANA 
 

 

 
 

 Escolha uma das esculturas representadas nas imagens acima; 

 Vista-se com uma roupa sem estampas, de preferência preta; 

 Escolha um ambiente claro e neutro para fotografar;  

 Reproduza a obra escolhida com o corpo; 

 Peça ajuda e fotografe de três ângulos diferentes a pose representada.  
 

 

COMPARTILHE O RESULTADO COM A TURMA! 

 

Releituras com o Corpo: 


