ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
ATIVIDADES DE MATEMÁTICA 12
NOME:: _____________________________ Nº :___ 6º V.M ( ) OU 6º M.A ( )
DATA DE EMISSÃO: 21/07/20
DATA DE DEVOLUÇÃO: 28/07/20
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)A diferença entre dois números é 74. Um dos números é 23. Determine o outro número.
2) Calcule o número que falta em:
a)

☐

b) ☐ - 49 = 78

+ 15 = 45

c)8 +

☐ = 17

d) 53 - ☐ = 47

3) Efetue:

7☐9
x ☐4
------------------3 0☐☐
+ 3☐9 5
------------------4 ☐9 8 ☐

4☐8
6 ☐6
x ☐7
x
☐9
--------------------------------32☐6
59☐4
+ ☐36
+ 3 ☐3 6
------------------------------------1 ☐6 3 ☐
4☐2 6 ☐

4) O resto de 39 dividido por 4 é igual ao resto de:
a) 43 dividido por 5

b) 61 dividido por 3

5) Determine os valores dos ☐:

c) 89 dividido por 6

EXEMPLO:

☐ ----x4--- ☐ ---:8--- =5

Use a operação inversa: 10

a)

☐ ----x2--- ☐ ---:7--- =6

b)

☐ ----:5--- ☐ ---x2---=40

c)

☐ ---x6--- ☐---:3-----=10

d) 100 dividido por 7

4: 40

8X5

6)Efetue as operações:
a) 8439 – 5628

b) 8796 x 68

c) 8494 : 12

7)Escreva usando símbolos romanos:

a) 44 ₌

b) 404 ₌

c) 1049 ₌

d) 12292 ₌

8)Escreva o número formado por:
a) 2 centenas mais 9 dezenas. .........................................
b) 1 milhar mais 5 dezenas. ........................................
c) 8 milhares mais 6 centenas mais 6 unidades. ..........................................

9))Descubra os números que estão faltando nas sequências: (2,0)

a) 9, 15, 21, ...... , 33, 39, .......

b) 69, 68, 66, 63, 59, ......, .........

10 )Dois números naturais consecutivos somam 325. Quais são eles?

11) Efetue as operações:
a) 5869 + 8687

d) 97684 x 78

b) 7697 – 676

e) 6579 : 3

c) 7598 x 8

f) 25768 : 12

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Componente Curricular: História

Professora: Débora Daiana

Atividade 12

Aluno:
Turma: 6º ano ______
Data de emissão: 21 de julho
Data de Devolução: 28 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 02
Para a História a preservação da memória da humanidade é muito importante...
Hoje em dia há vários profissionais que se encarregam de preservar a memória das sociedades. Os
museólogos, por exemplo, colaboram para preservar a chamada cultura material, conservando nos
museus os mais variados objetos, como móveis, vestimentas, obras de arte, livros, peças de uso
pessoal etc. Há também os que trabalham em arquivos, nos quais são guardados documentos de todo
tipo e de várias épocas.
1) Conceitue Museu.

2) O que é um Museu?

3) Quando se originou os museus?

4) Qual a função de um museu?

5) Qual a importância dos museus?

6) Você já foi ao museu? Se sim, qual? Se não, tem vontade de ir? Qual? Fale sobre...

7) Pesquise sobre os principais museus do Brasil e escreva quais os que você achou mais
interessante e ficou com vontade de visitar.

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

Nome:
Componente Curricular: Português
Objeto de Conhecimento: Gênero Textual
Data de emissão: 21/07/2020

Série: 6ºanos “MS E MA”

Profª: Úrsula

Unidade Temática: Texto
Habilidades: Leitura e Aprimoramento Textual
Data para Devolução: 28/07/2020

Ortografia T e D

O Bode Deodato

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Componente: Geografia

Aluno (a):

Professora: Marciclei

Atividade - 12

Turma: 6º -

UNIDADE TEMÁTICA: Conexões e escalas
OBJETO DE CONHECIMENTO: Relações entre os componentes
físico-naturais
HABILIDADES: (EF06GE03X)

Data de emissão: 21/07 /2020

Data de devolução: 28 / 07/ 2020

INSTRUMENTOS DE LOCALIZAÇÃO
Os principais instrumentos de localização e sua importância para o ser humano.
O homem, ao longo dos tempos, sempre desenvolveu as mais curiosas e engenhosas
maneiras de se localizar sobre a superfície terrestre. Os seres humanos pré-históricos, por
exemplo, desenvolveram métodos de marcação em superfícies e paredes de pedras como
forma de identificação de suas localizações para que eles não se perdessem. Além disso,
várias civilizações antigas sabiam utilizar a posição dos astros e do sol para identificar as suas
posições geográficas e escolherem a direção a ser seguida em suas viagens.
No caminho dessas descobertas, alguns aparelhos foram utilizados para identificar, localizar
e orientar as posições e caminhos traçados pelos homens em seus diferentes percursos sobre
a superfície terrestre. Os principais e mais conhecidos, dentre eles, são a rosa dos
ventos, a bússola e, mais recentemente, o GPS.
Rosa dos Ventos:

A rosa dos ventos e a divisão dos pontos cardeais e colaterais

A rosa dos ventos é um instrumento extremamente importante por
apontar e dividir os diferentes pontos de orientação cartográficas,
conhecidos como pontos cardeais.
Os pontos cardeais são quatros: norte (N), sul (S), leste (E) e oeste (O).
A combinação entre eles dá origem aos pontos colaterais: nordeste
(NE), noroeste (NO), sudeste (SE) e sudoeste (SO).
Os pontos cardeais podem ser absolutos (quando consideram toda a
Terra) e relativos (quando são estabelecidos a partir de um referencial
específico).
Bússola: A bússola, um dos mais importantes instrumentos da história da humanidade.

A bússola é um dos mais antigos instrumentos ainda utilizados
pelo homem. Não se sabe ao certo onde ela foi inventada, mas
acredita-se que os chineses tenham sido os responsáveis.
Ela funciona a partir da atração de seu ímã para com o sul
magnético do planeta, que corresponde ao norte geográfico.
Dessa forma, ela estará sempre apontando em direção à região
norte do globo, auxiliando navegantes e outros tipos de
aventureiros a não se perderem.
O uso da bússola, apesar de muito importante, vem caindo em desuso. Isso porque ela mostrase bastante imprecisa quando está perto de objetos magnéticos ou elétricos e, dependendo da
região onde estiver ela para de funcionar. Outro problema é que, de acordo com alguns

geólogos, o polo magnético da Terra vem lentamente se alterando, deixando as bússolas cada
vez menos precisas.

GPS:

GPS: o mais moderno dos aparelhos de
localização já inventados pelo homem

O GPS – abreviação para a expressão Global Positioning
System, que significa ―Sistema de Posicionamento Global‖ – é
um aparelho pequeno que, graças ao apoio de mais de 20
satélites e das coordenadas geográficas, é capaz de indicar e
localizar qualquer ponto da superfície terrestre. Trata-se,
portanto, do mais moderno dos aparelhos de localização
inventados pelo homem.
Esse importante instrumento foi inventado na década de 1960,
durante a Guerra do Vietnã, e, desde então, vem se
aperfeiçoando cada vez mais. Além de fornecer a localização, o
GPS também funciona como memorizador de rotas, indicador de
hora e velocidade do deslocamento, informa a altitude em que
nos encontramos, entre outras funções.

Atividades
1 ) Quais são os principais instrumentos de orientação?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 ) Sobre a orientação no espaço geográfico, associe:
(A) Bússola

(B) Gps

( ) os pontos de orientação, chamados pontos cardeais, foram determinados
com base na observação deste meio de orientação.
( ) instrumento de orientação semelhante a um relógio, possui uma agulha
imantada que sempre aponta para o norte.

(C) Sol

( ) meio moderno de orientação, que permite localizar com precisão um objeto
em qualquer lugar da superfície da Terra.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 --) Orientação pela bússola.
a ) Complete o desenho da bússola, escrevendo as abreviaturas dos pontos cardeais e dos pontos
colaterais.
b ) Pinte de vermelho a direção para onde a agulha da bússola imantada sempre aponta.

Atividades
1. Qual é a camada da Terra que corresponde à crosta terrestre?

Assinale a alternativa correta nas questões 2, 3, 4 e 5
2. Biosfera é:
a) Camada de gases que envolvem a Terra.
b) Toda porção de água que envolve a Terra.
c) Conjunto de todas as regiões onde existe vida.
d) A camada mais superficial do manto.
3. Atmosfera é:
a) Camada de gases que envolvem a Terra.
b) Toda a água que envolve a Terra.
c) Conjunto de todas as regiões onde existe vida.
d) A camada mais superficial do manto.
4. Hidrosfera é:
a) Camada de gases que envolvem a Terra.
b) Porção de água que envolve a Terra.
c) Conjunto de todas as regiões onde existe vida.
d) A camada mais superficial do manto.
5. Litosfera é:
a) Camada de gases que envolvem a Terra.
b) Porção de água que envolve a Terra.
c) Conjunto de todas as regiões onde existe vida.
d) A camada mais superficial do manto.
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11ª Atividade
Aluno (a):____________________________________________________________________________
Data da emissão: 21/07/2020

Data de devolução: 28/07/2020

Professora: Neide

Série: 6º ano _______________

Componente Curricular: Artes
Unidade Temática: Teatro
Conteúdo Relacionado: Eu e minhas histórias
Plano Curricular










Objetivos de Conhecimento
Apresentar os elementos centrais da linguagem teatral
Discutir formas de se contar histórias usando o corpo e a voz.
Reconhecer elementos teatrais e suas linguagens.
|Apresentar diferentes linguagens teatrais no Brasil e no mundo.
Apresentar alguns conceitos e possibilidades da composição teatral.
Estimular a reflexão do papel do ator e das artes cênicas como
produtores culturais.
Estimular a imaginação e a criação teatral.
Ampliar conceitos e possibilidades de criação cênica por meio da
improvisação e composição.

Habilidades
 EF69AR24
 EF69AR25

Atividades: (Livro de Artes-6º ano) Páginas (48 e 49). Ler, observar as imagens e responder. Respostas
pessoais.

1) Quais diferenças você vê entre as duas formas de apresentar uma história?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2) Você já narrou uma história para alguém? Para narrá-la, precisou fazer algum gesto
ou modificar a sua voz?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3) Você já participou de uma peça de teatro? Como foi?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4) Você estava em cena como ator ou atriz, ou desenvolvia outra função? O que você
sentiu? Foi divertido?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

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

Aluno (a):
Unidade Temática: Identidades e alteridades
Habilidades: (EF06ER21MG)
Data de emissão: 21 / 07 / 2020

Professora: Marciclei

Atividade - 12

Turma: 6º
Objeto de conhecimento: Relações e narrativas pessoais
Data de devolução: 28 / 07 / 2020

Amizade
O desvio
Eu e meus irmãos mais novos vivíamos brigando uns com os outros, quando éramos crianças.
Teimosos e obstinados, cada qual queria a coisa a seu modo.
Um dia papai levou-nos à estação da estrada-de-ferro para assistir à chegada de um trem de
passageiros. Mal chegamos, ouvimos o apito de um trem de carga que vinha na direção oposta.
— Estão vendo? disse-nos papai. Dois trens vêm chegando, em direções contrárias. Que é que vai
acontecer?
Nem respondemos. Deixamo-nos ficar ali, mudos de espanto e de medo, à espera da colisão que
julgávamos inevitável. Mas, dali a pouco o trem de carga mudou de direção e entrou em um desvio. O
trem de passageiros ganhou a estação sem nenhuma dificuldade.
Enquanto os viajantes desciam tranquilamente, papai se voltou para nós e disse:
— Vocês viram? O mesmo sucede às pessoas. Todos nós tentamos seguir em direções diversas, no
mesmo leito da estrada, que é a vida. E se não usarmos os desvios, podemos esperar por um desastre
na certa. Há muitos desvios à nossa disposição: chamam-se paciência, amor fraterno, tolerância e bomsenso. Não só as crianças, mas os adultos também, e até as nações se entenderiam muito melhor se
se lembrassem de usar os desvios.
Nunca mais nenhum de nós esqueceu a lição. Todas as vezes que há choque de opiniões, que levam a
consequências ruins, lembrando-nos daquele desvio e sempre conseguimos, com bons resultados,
resolver os problemas.

ATIVIDADES
1 ) O que você costuma fazer quando discorda dos seus amigos?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2 ) E quando os seus amigos discordam de você ?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3 ) Quais critérios você utiliza para estabelecer amizades?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

Aluno (a): __________________________________________________________________________
Turma: 6º “MACHADO DE ASSIS”
Data de emissão: 21/07/2020





Professor: Pablo Zebral
Data de devolução: 28/07/2020

Componente curricular – EDUCAÇÃO FÍSICA.
Unidade temática – GINÁSTICA DE CONDICIONAMENTO
Objeto de conhecimento – TEORIA
Habilidade – EF67EF02

1- Quais atividades podem se feitas com o bambolê
2 - Monte uma atividade que pode ser feita com bola
3- Monte um circuito de equilibro semelhante ao circuito abaixo.

4-Leia os benefícios do treino de equilíbrio abaixo .
Coordenação motora
O principal motivo para pessoas se interessarem por um esporte de equilíbrio é a notável melhoria da
coordenação motora. Os mais desajeitados sempre são indicados a procurarem um esporte para
corrigir sua postura e melhorar sua coordenação. Depois de começar a praticar um esporte
de equilíbrio, tem-se uma melhoria notável na sua vida cotidiana, e aquelas tarefas que sempre
executou com certa dificuldade se tornam mais fáceis.

Estabilidade
Entre os membros mais trabalhados nos treinos de equilíbrio, temos ombros, quadris, joelhos e
tornozelos. Isso significa um aumento da estabilidade de seu corpo, que terá ainda outros benefícios
como o menor risco de lesões. Todos esses membros são trabalhados, portanto ganham em força e
ficam menos propensos a lesões ou problemas que podem lhe prejudicar.

Força
Um treinamento de equilíbrio trabalha o seu sistema nervoso, que aciona os seus músculos para que
eles consigam executar os exercícios. Isso quer dizer que sua força aumentará gradativamente. Quem
pratica treinos de equilíbrio aumenta sua capacidade de levantar pesos de um modo muito simples. E o
mais interessante é que não precisa utilizar equipamentos especiais ou fazer séries chatas de
exercícios; logo, ainda ganha no prazer de uma atividade tranquila.

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Atividades
Nome: __________________________________________________Ano de escolaridade: 6º ano
Componente Curricular: Língua Inglesa
Professora: Vanusa
Data de emissão: 21/07/2020
Data de devolução: 28/07/2020

Unidade Temática: Gramática
Objeto de Conhecimento: Imperativo
Habilidade: (EF06LI21) Reconhecer o uso do imperativo em enunciados de atividades, comandos e
instruções.

1) Use os verbos dos parênteses para transformar as sentenças em imperativo AFIRMATIVO.
a- __Wait____ outside (wait)
b- _____________ those books to your cousin (lend)
c- _____________ a car for your son today is his birthday (buy)
d- _____________ me this knife boy (give)
e- _____________ the door of your car, this is LA police (open)
f- _____________ the door Peter (close)
2) Adicione ―please‖ nas sentenças abaixo de modo torná-las mais polidas, educadas.
a- _Please close___ the door Peter (close)
b- ________________________ him now! (call)
c- I tell you every day: _________________________ off the light (turn)
d-I am Lieutenant Walmir ________________________ your weapon now! (drop)
e- _____________ your keys in ignition (leave) and ___________ (sit) on the other side of the
car.
f- ______________________ outside (wait)
3) Use os verbos dos parênteses para transformar as sentenças em imperativo NEGATIVO
[Don’t].
a- _Don´t wait_____ outside (wait)
b- ________________________ me this knife boy (give)
c- ________________________ the door Peter (close)
d- _________________________ him now! (call)
e- _________________________ outside (wait)
4) Adicione ―please don’t‖ nas sentenças abaixo de modo torná-las negativas, porém mais
polidas, educadas.
a- __Please don´t wait__ outside (wait)
b- ____________________________ those books to your cousin (lend)
c- ____________________________ a car for your son today is his birthday (buy)
d- ____________________________ me this knife boy (give)
e- _____________________________ the door of your car, this is LA police (open)
f- _______________________________________ the door Peter (close)
g- _____________________________________ him now! (call)
h- I tell you every day: ______________________________________ off the light (turn)
i-I am Lieutenant Walmir ____________________________ your weapon now! (drop)

