E. M. “MONSENHOR RAUL COUTINHO”- 31 193810

Série:6ºanos “MS E MA”

Nome :

Profª: Úrsula

Componente Curricular: Português
Unidade Temática: Texto- Fonologia
Objeto de Conhecimento: Gênero textual e Gramática Explícita
Habilidades: Leitura e Pronúncia
Data de emissão: 14/07/20
Data para Devolução: 21/07/20
Aprendendo com os erros
O mestre conduz seu aprendiz pela floresta. Embora mais velho caminhasse com igualdade, enquanto seu
aprendiz escorrega e cai a todo instante. O aprendiz blasfema, levanta-se e cospe no chão traiçoeiro e continua a
acompanhar seu mestre. Depois de longa caminhada, chegaram a um lugar sagrado. Sem parar, o mestre dá meia
volta e começa a viagem de volta.
– Você não me ensinou nada hoje – diz o aprendiz, levando mais um tombo.
– Ensinei sim, mas você parece que não aprende – respondeu o mestre – estou tentando te ensinar como se lida
com os erros da vida.
– E como lidar com eles?
– Como deveria lidar com seus tombos – respondeu o mestre – Em vez de ficar amaldiçoando o lugar onde caiu,
devia procurar aquilo que o fez escorregar.
1) Qual é o titulo do texto?
R:
2) Quais são os personagens principais da história?
R:
3) Onde se passa a história?
R:
4) De acordo com a história qual é a diferença entre aprendiz e mestre?
R:
5) Qual era a reação do aprendiz quando caia? O que isso mostrava sobre ele?
R:
6) Qual foi a reação do aprendiz quando o mestre ao chegar ao local sagrado, resolveu voltar?
R:
7) Explique com suas palavras, o que o mestre ensinou e de que maneira.
R:
8) Em sua opinião, o que o aprendiz poderia ter feito de diferente para aprender a lição mais rápido?
R:

1) Pinte a SILABA TÔNICA das palavras abaixo:
GOSTAVA
AMARELO
CAPITÃO

RÁPIDO
MAGRINHA
AMENDOIM

MARACUJÁ
ÁRVORE
PACÍFICO

TÉRMICA
ABACAXI
BISAVÓ

ROBERTA
ABÓBORA
ESTRELA

2) Faça um X na coluna certa:
ATRAVÉS – oxítona
PERU – oxítona
POSSÍVEL – paroxítona
TAMBÉM – oxítona
ITEM – paroxítona
RELÂMPAGO – proparoxítona
ALUNO – paroxítona
AQUI – oxítona
TÁXI – paroxítona

PÁSSARO – proparoxítona
SURPRESA – paroxítona
ENÉRGICO – proparoxítona
BAÚ – oxítona
MANGUE – paroxítona
INSETO – paroxítona
FELIZ – oxítona
DESENHO – paroxítona
FÁBULA – proparoxítona

ESTÔMAGO
RODAPÉ
HORIZONTE

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
ATIVIDADES DE MATEMÁTICA 11
NOME:: ______________________________________________________ Nº :____ 6º Ano: V.M e M.A
DATA DE EMISSÃO:14/07/20
DATA DE DEVOLUÇÃO:21/07/20
Professor: Almir
Componente Curricular: Matemática
- Unidades Temáticas: Números
- Objetos de Conhecimento: . Sistemas de numeração
. Operações com Números Naturais.
- Habilidades: (EF06MA02) e (EF06MA03)
OBS.: DEIXAR TODAS AS CONTAS ARMADAS E EFETUADAS NO VERSO DA FOLHA.
1) Em um pacote cabem 18 biscoitos. Quantos biscoitos serão necessários para encher 140 pacotes do
mesmo tamanho?
A) 140

B) 1120

C) 1400

D) 2520

2) Carlos trabalha em um supermercado e tem que colocar 501 latas de óleo em 3 prateleiras. Cada
prateleira deve ficar com a mesma quantidade de mercadorias. Quantas latas de óleo Carlos deve colocar
em cada prateleira?
A) 107

B) 167

C) 170

D) 177

3) Ontem, em sua oficina mecânica, José consertou 36 veículos. Pela manhã, ele consertou o triplo de
veículos que consertou à tarde. Na parte da tarde, ele consertou
A) 12 veículos.

B) 9 veículos.

C) 8 veículos.

D) 5 veículos.

4) Na Amazônia brasileira, existem aproximadamente 2.800 espécies diferentes de peixes de água doce.
Na Europa, existem cerca de 200 espécies. Assinale a alternativa que apresenta quantas vezes a
Amazônia possui o total de espécies de toda a Europa.
A) 14 vezes.

B) 12 vezes.

C) 10 vezes.

D) 9 vezes.

5) Ana tem 1.348 figurinhas da Moranguinho, e sua amiguinha Alice gostaria de iniciar sua coleção de
figurinhas. Assim sendo, Ana decidiu dividir sua coleção com Alice, em partes iguais. Quantas figurinhas
terão cada uma delas?
a) 674.

b) 764.

c) 884.

d) 588.

6) Paula e Pedro fizeram uma viagem de motocicleta. Paula guiou 694 quilômetros e Pedro guiou 245
quilômetros a mais que Paula. Quantos quilômetros guiaram os dois?
A) 1384.

B) 1576.

C) 1633.

D) 1893.

7) Um automóvel bem regulado percorre 16 quilômetros com um litro de combustível. Em uma viagem, de
Guaíra a Curitiba, o automóvel consumiu 48 litros. Quantos quilômetros o automóvel percorreu?
(A) 688

(B) 704

(C) 720

(D) 768

8) O preço de uma centrífuga de roupas era de R$ 390,00 à vista. Juliana comprou-a em 5 prestações de
R$ 95,00. Quanto Juliana pagou de acréscimo pela centrífuga de roupas?
(A) R$ 85,00.

(B) R$ 90,00.

(C) R$ 95,00.

(D) R$ 100,00.

9) Dona Augusta precisava de 850 g de farinha de trigo para fazer um pão e, em casa, só tinha 500 g de
farinha de trigo. Teve que comprar um pacote de 1 kg e dele retirar a parte que faltava. Quantos gramas
de farinha de trigo sobraram no pacote que Dona Augusta comprou?
(A) 250

(B) 350

(C) 450

(D) 650

10) Márcia e Rodrigo decidiram juntar seus selos e iniciar uma coleção em dupla. Juntos eles têm 1200
selos. Márcia tinha 300 selos a mais que Rodrigo. Com quantos selos Rodrigo contribuiu para iniciar a
coleção?
A) 400

B) 430

C) 450

D) 460

11) Lucas fez 14 369 pontos em um jogo de videogame. Esse número corresponde a:
A) 4 unidades de milhar, 3 centenas, 6 dezenas e 9 unidades
B) 1 dezena da milhar, 4 unidades de milhar, 3 centenas, 6 dezenas e 9 unidades
C) 1 dezena de milhar, 3 unidades de milhar, 4 centenas, 6 dezenas e 9 unidades
D) 1 dezena de milhar, 3 centenas, 6 dezenas e 9 unidades
12) Analise o número abaixo e responda às questões:

9786
a) Quantas ordens tem esse número?
b) Qual é o algarismo de quarta ordem?
c) Qual é o algarismo que representa a ordem das centenas?
13) Escreva como se leem os números abaixo:
a) 18 630 035 b) 816 400 c) 347 d) 1789 e) 8569 f) 95 013 300 -

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Componente Curricular: História

Professora: Débora Daiana

Atividade 11

Aluno:
Turma: 6º ano ______
Data de emissão: 14 de julho
Data de Devolução: 21 de julho
Unidade Temática: Tempo, espaço e formas de registros.
Objeto de conhecimento: A questão do tempo, sincronias e diacronias: reflexões sobre o sentido das cronologias.
Habilidades: EF 06 HI 01
Afinal, o que é a História?
1) Veja o que dizem alguns autores:
“A História, como forma de conhecimento, estuda a vida das diversas sociedades através do tempo, do
passado até o presente.” (Raymundo Campos - historiador).
“E a História humana não se desenrola apenas nos campos de batalhas e nos gabinetes presidenciais. Ela
se desenrola também nos quintais, entre plantas e galinhas, nas ruas de subúrbios, nas casas de jogos,
nos prostíbulos, nos colégios, nas usinas, nos namoros de esquinas.” (Ferreira Gullar – poeta).
Jogos, vestimentas, colégios, alimentação, namoros, moradias... Tudo faz parte da História. (DREGUER,
Ricardo & TOLEDO, Eliete. História: cotidiano e mentalidades – Civilizações emergentes: dos primeiros
homens ao século v. São Paulo: Atual Editora, 1995. p. 2-3.)
“A História estuda as mudanças e também as permanências. [...] A História estuda o tempo passado e
também o presente. Por isso, pode-se dizer que a História é o estudo dos seres humanos no tempo.”
(BOULOS Júnior, Alfredo. História: Sociedade & Cidadania: 6º ano – ensino fundamental. São Paulo: FTD,
2018. p. 9.)
a- Em sua opinião, os objetos usados por crianças de hoje permitirão que um historiador do futuro
interprete como viviam os garotos e as garotas de determinada cidade brasileira no século XXI?
Por quê?
b- Qual dessas opiniões citadas você acha que define melhor o que é História? Explique sua escolha.
2) Leia o texto abaixo, reflita e responda:
Infelizmente todos os documentos são deterioráveis. No decorrer dos séculos, um número considerável
de documentos foi destruído, e é frequente dispormos apenas de fragmentos quando se pretende tratar
um período longínquo. Os efeitos naturais do tempo – particularmente umidade e ar seco em demasia –
são, antes de tudo, os responsáveis. A manipulação acaba também por provocar rasgões [...] e até o
desaparecimento de certas folhas. Além disso, o papel atual, feito de pasta de madeira, amarelece
rapidamente e torna-se quebradiço; as tintas vulgares, hoje utilizadas, são de má qualidade; [...] Os
nossos escritos são destinados – e isto, se não houver ainda a intervenção decisiva de larvas de insetos
e de rataria - a desaparecer no espaço de alguns séculos!
SALMON, Pierre. História e crítica. Coimbra: Almedina, 1979. p. 64.
a- Por que o trabalho daqueles que se preocupam em preservar documentos antigos está cada vez
mais difícil?
b- Em sua casa há documentos que registram a história de sua família? Quais?
c- Eles vêm sendo devidamente cuidados e preservados ou estão correndo o risco de destruição?
d- Quais os motivos que levam a destruição dos documentos citados no texto?

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Componente: Geografia

Professora: Marciclei

Aluno(a):

Atividade - 11

Turma: 6º -

UNIDADE TEMÁTICA: O Sujeito e seu lugar no mundo
HABILIDADES: (EF06GE01X)

Data de emissão: 14 /07 /2020

OBJETO DE CONHECIMENTO: O Sujeito Sociocultural:

Data de devolução: 21 / 07/ 2020

Verificando o aprendizado:
ROSA DOS VENTOS
A rosa dos ventos índica os pontos de orientação: cardeais, colaterais e subcolaterais.
1 ) Os pontos cardeais são:_____________(N) ; ______________(S) ; _____________(L ou E);
_______________(O).

2) Pinte de vermelho os pontos cardeais.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) Escreva no desenho a abreviatura de cada ponto cardeal.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4) Os pontos colaterais ficam entre os pontos cardeais.
a ) Entre o norte e o leste está o ________________________ (NE) .
b ) Entre o sul e o leste está o __________________________(SE) .
c ) Entre o sul e o oeste está o _________________________ (SO) .
d) Entre o norte e o oeste está o _______________________ (NO) .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 ) Pinte de laranja os pontos colaterais.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6 ) Escreva no desenho a abreviatura dos pontos colaterais.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7 ) Os pontos subcolaterais estão entre os pontos cardeais e os pontos colaterais. Coloque entre
um ponto cardeal e um colateral as abreviaturas dos pontos subcolaterais.
a ) NNE – entre o norte e o nordeste.
b ) ENE – entre o leste e o nordeste.
c ) ESE – entre o leste e o sudeste.
d ) SSE – entre o sul e o sudeste.
e ) SSO – entre o sul e o sudoeste.
f ) OSO – entre o oeste e o sudoeste.
g ) ONO – entre o oeste e o noroeste.
h ) NNO – entre o norte e o noroeste.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 ) Pinte de amarelo os pontos subcolaterais.

Atividades

1. Quais são as camadas externas da Terra? Descreva cada uma delas.
2. Quais são as camadas internas da Terra?
3. Qual dessas camadas os seres vivos vivem?
4. Em qual das camadas se encontra o magma?
5. Quando o magma é expelido em forma de lava, dizemos que está ocorrendo uma _______________
vulcânica.
6. Qual é a camada mais interna da Terra?

E. M. “MONSENHOR RAUL COUTINHO” - 31 193810
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10ª Atividade
Aluno (a):______________________________________________________________________________
Data da emissão: 14/07/2020

Data de devolução: 21/07/2020

Professora: Neide

Série: 6º ano _______________

Componente Curricular: Artes
Unidade Temática: Arte e identidade étnica
Plano Curricular
Objetivos de Conhecimento

Habilidades



Apresentar técnicas tradicionais das artes visuais:
 EF69AR01
desenho, gravuras, pintura, fotografia.
 EF69AR02
 Apresentar cruzamentos entre linguagens, reforçando
 EF69AR04
a diversidade de representações.
 EF69AR35
 Discutir a diversidade humana.
 Refletir sobre identidades e representatividades.
Atividades: (Livro de Artes-6º ano) Páginas (38 e 39). Ler, observar as imagens e responder. Respostas pessoais.

1)Agora observe o autorretrato a seguir. Sabendo que ele foi realizado em 1908, você reconhece alguma
questão social presente nesta obra? Comente.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2) Você consegue distinguir esses dois modos de pintar?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3) Você lembra o que essas palavras significam? Bidimensionalidade e tridimensionalidade. Se não pesquise
em um dicionário.
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4) Como você representaria um mundo tridimensional em uma superfície bidimensional, como o papel ou a
tela, por exemplo?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Componente Curricular: Ética e Cidadania

Aluno(a):
Unidade Temática: Identidades e alteridades
Habilidades: (EF06ER21MG)
Data de emissão: 14 / 07 / 2020

Professora: Marciclei

Atividade - 11

Turma: 6º
Objeto de conhecimento : Relações e narrativas pessoais
Data de devolução: 21 / 07 / 2020

Faça um pequeno exercício de autoconhecimento

Conhece-te a ti mesmo!
a ) Complete as frases:

defeitos: ________________________________________________________

gosto na minha família:
_______________________________________________

b) Leia e pense sobre estas questões:


Como você reage quando:

___________________________________________

____________________________________
c) Faça uma colagem usando gravura que demonstrem a diversidade entre as pessoas.
Depois, dê um título à sua obra!

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

Aluno(a) : ____________________________________________________________________________
Turma: 6 º MACHADO DE ASSIS
Data de emissão: 14/07/2020





Professor: Pablo Zebral
Data de devolução: 21/07/2020

Componente curricular – EDUCAÇÃO FÍSICA
Unidade temática – BRINCADEIRAS E JOGOS
Objeto de conhecimento – INFORMAÇÃO
Habilidade – EF89EF06

Itália. Ainda em Roma foi realizada a I Paraolimpíada. Porém esta modalidade de esporte foi
originada em Stoke Mandeville, na Inglaterra, com uma competição esportiva de deficientes
físicos, cujo objetivo era reabilitar militares machucados durante a Segunda Guerra Mundial. A
origem do termo Paraolímpico se refere aos termos paraplegia e Olimpíada, que juntos formam a
palavra.
Entre as principais modalidades de Esportes Paraolímpicos, destacamos o Atletismo, com
a participação de atletas com deficiência visual e física; com provas de arremesso, salto e
lançamento, além de pista. Os atletas cegos são acompanhados de um guia e unidos por uma
corda. O Basquetebol em Cadeira de Rodas, praticado por atletas com deficiência física e motora.
Esta modalidade é regida pela Federação Internacional de Basquete (FIBA). O Futebol de 5 é
disputado por atletas deficientes visuais, onde apenas o goleiro possui visão. A quadra é
adaptada e a bola possui um barulho para orientar os jogadores. Há também o Futebol de 7,
disputado por atletas com paralisia cerebral, em um campo de 55 por 77 metros. A
modalidade levantamento de peso é praticada por atletas com deficiência física. O judô também é
praticado por pessoas com deficiência visual.

1 - Faça uma pesquisa sobre os esportes paraolímpicos.
2- Quais países já sediaram as para olimpíadas ?

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Atividades
Nome: __________________________________________________Ano de escolaridade: 6º
Componente Curricular: Língua Inglesa
Professora: Vanusa
Data de emissão: 14/07/2020
Data de devolução: 21/07/2020

Unidade Temática: Gramática
Objeto de Conhecimento: Imperativo
Habilidade: (EF06LI21)

1. Complete as frases utilizando os verbos: come (vir), drink (beber), eat(comer), go to(ir),
open(abrir), turn(virar), sit(sentar).
a) ___________ left!
b) Don't ___________ on my chair!
c) ___________ here!
d) ___________ your English book!
e) ___________ the window!
f) Don't _____________ my ice-cream!
g) ___________ your milk!
2. Escreva frases no imperativo negativo e faça a tradução.
a) Walk ___________________
b) Talk ____________________
c) Come in _________________
d) Turn left _________________
e) Laugh. ___________________
f) Sit. ______________________
3. Coloque as palavras na ordem correta.
a) the door - Don't - close
b) eat - my ice-cream - Don't
c) sit - on - Don't - this chair
d) bedroom -your - Go to
e) read - Don't - my magazine
4.Faça o oposto ,transforme as instruções em afirmativa:
a)Don´t put your finger here.
b)Don´t send this letter.
c)Don´t drink too much.
d)Don´t write here.
e)Don´t speak in class.

ATENÇÃO ESTA PÁGINA É APENAS EXPLICAÇÃO, POR FAVOR, DESTACAR E
COLAR NO CADERNO, POIS TERÁ CONTINUAÇÃO NAS PRÓXIMAS SEMANAS
DESTA MATÉRIA E ENTREGA APENAS A PRIMEIRA PÁGINA.
Imperative
O imperativo é usado pelo falante para dar uma sugestão, uma ordem, um conselho ou uma
instrução para que uma determinada ação aconteça. No inglês, utiliza-se o verbo sem a partícula
“to” para montar uma sentença no imperativo, além de não ser necessário informar o sujeito, pois
entende-se que este receberá a ordem, sugestão ou conselho implicitamente.
Exemplos:
Listen! I need you go now. (Ouça! Eu preciso que você vá agora)
O imperativo poderá marcar algumas ações, como:
fazer um convite: Let’s go now. (Vamos agora) – para convites sempre utilizar o “Let’s”;
fazer um oferecimento: Have a piece of cake. (Tome um pedaço de bolo);
dar uma ordem: Listen to them. (Ouça eles);
fazer um pedido: Open the door. (Abra a porta);
dar um conselho: Be careful! (Seja cuidadoso).
Regras de uso:
 Se for necessário dar mais ênfase na frase basta colocar o auxiliar “do” no começo da
frase.
Exemplos:
Do put all the toys in the box. (Coloque todos os brinquedos na caixa)
Do go now. (Vá agora)
Do listen me. (Me ouça)
Do run fast. (Corra rápido)


Se for necessário deixar a frase mais educada basta acrescentar a expressão “please” (por
favor) no começo ou no final da frase.
Exemplos:
Please, come with me. (Por favor, venha comigo)
Call the doctor, please. (Ligue para o médico, por favor)
Please, don’t scream. (Por favor, não grite)
Wait for me, please. (Espere por mim, por favor)
Let’s watch this film, please. (Vamos assistir a esse filme, por favor)


Se for necessário formar o imperativo na negação basta acrescentar o auxiliar “do” mais o
“not” (forma contraída don’t) no começo da frase.
Exemplos:
Do not (don’t) eat this cake. (Não coma esse bolo)
Do not (don’t) forget to close the window. (Não esqueça de fechar a janela)
Do not (don’t) run here. (Não corra aqui)
Do not (don’t) put your hand here. (Não coloque a mão aí)
Portanto, o imperativo será utilizado em casos que o falante for expressar ordens, sugestões,
conselhos, instruções e etc.

