ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Nome: __________________________________________________________Componente: Ciências
Ano: 6° Turma ______________________________ Professora: Lidiane
Data da emissão: 26/05/2020

Data da devolução: 02/06/2020

Atividades de Ciências
A FOTOSSÍNTESE
O termo fotossíntese significa síntese que usa luz.
A água é fundamental para o processo da fotossíntese. Ela entra pelas raízes
e atinge todas as partes da planta, chegando às folhas, que são o principal local
onde se realiza a fotossíntese. No ar que respiramos, há um gás muito importante,
chamado dióxido de carbono. Ele entra nas plantas pelas folhas. A luz do sol fornece
a energia para a formação da matéria orgânica (açúcar).
Apesar de ser tão importante, a fotossíntese necessita de muito pouco para
acontecer: água, dióxido de carbono e luz. No processo de fotossíntese, a
planta libera algumas substâncias de que não necessita, como é o caso do
oxigênio, gás fundamental para a respiração dos seres vivos.
O açúcar produzido pela planta é usado para produzir energia. Se a planta
produzir açúcar em grande quantidade, armazenará esse açúcar para o uso
futuro. Todos os seres vivos precisam de energia para sobreviver. A energia é
retirada dos alimentos.
Os animais obtêm seu alimento comendo plantas ou outros animais. As plantas
não comem, mas produzem seu próprio alimento (açúcar) por meio do processo da
fotossíntese. A planta absorve a luz do sol, que fornece a energia necessária para
a transformação da água e do dióxido de carbono em açúcar. Durante a realização
da fotossíntese, a planta elimina oxigênio para a atmosfera.
1. Coloque V para afirmações verdadeiras e F para falsas:
a) A fotossíntese é o gás que permite que os seres vivos respirem. (
b) As plantas produzem seu próprio alimento. (

)

c) O oxigênio é fundamental para a vida da planta. (
d) O alimento das plantas é o açúcar. (

)

)

)

e) A planta elimina o excesso de açúcar produzido. (

)

2. Podemos afirmar que a fotossíntese é, de certa forma, o processo de alimentação das
plantas? Explique.

3. Por que o processo de fotossíntese feito pelas plantas é considerado tão importante
para todos os seres vivos?
4. Quais são os elementos necessários para que ocorra a fotossíntese?

5. Qual dos gases é usado na fotossíntese?

6. Qual gás é liberado na fotossíntese?

7. Indique uma importante razão pela qual uma planta morre após ser arrancada do solo.

8. LEIA o texto COMPLETANDO-O com as palavras do quadro abaixo.

Consumidores – produtores – decompositores

a) Nas cadeias alimentares, os _______________________________________ são
representados por seres vivos que produzem seu próprio alimento através da
fotossíntese. Eles são a base da cadeia alimentar.
b) Já os animais são _________________________________ porque precisam se
alimentar de outros seres vivos.
c) Os ____________________________________ desempenham
um
papel
importante na natureza, ao se alimentarem da matéria orgânica morta,
transformam - na em substâncias mais simples e devolvem os nutrientes minerais ao
ambiente.
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1 - Complete the greetings ( duvida olhar no livro ou na internet)
a) Bom dia! - Good _________
b) Boa tarde! - Good ______________
c) Boa noite! (ao encontrar com alguém) - Good ____________
d) Boa noite! (ao despedir-se de alguém) - Good ___________
2 - Ao despedir-se, você pode expressar quais cumprimentos em inglês?
Assinale apenas uma alternativa:
a) Good bye!
c) Hi!
b) Hello!
d) Good evening!
3 - Leia atentamente as alternativas e responda o significado do item:
a) Good night!
d) Have a nice day!
b) See you tomorrow!
e) Hi!
c) Good afternoon!
morning!
4 -Assinale a alternativa que
contém expressões em inglês, as
quais podem ser utilizadas em
qualquer momento do dia:
a) Hi!, Hello!, See you!
b) Good afternoon!, Good night!,
Good evening!
c) Good afternoon! See you later!
Good evening!
d) So long! Good afternoon!, Good

5 - Assinale a alternativa que
contém a informação correta:
a) Hi! Hello! São cumprimentos
utilizados somente aos sábados.
b) See you! - Significa, sono
atrasado.
c) See you later! - Dizemos
quando nos despedimos à noite.
d) So long! - Significa, até logo.

6 - Relacione as expressões em inglês da primeira coluna de acordo com sua
tradução na segunda coluna:
a) Good night!
( ) Bom dia!
h) See you tomorrow! ( ) Bem-vindo!
b) Welcome!
( ) De nada!
c) You are welcome! ( ) Até amanhã!
d) Hi!
( ) Adeus!
e) Good-bye!
( ) Boa noite!
f) Hello!
( ) Oi
g) Good morning!
( ) Alô!
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OBS.: DEIXAR TODAS AS CONTAS ARMADAS E EFETUADAS.
1) Efetue as somas e subtrações:
a) 2154 + 125 =

b) 125487 + 698 =

c) 45800 + 12548 =

d) 458 + 6548 =

e) 5487 – 25 =

f) 254 – 49 =

g) 12546 – 3898 =

h) 6500 – 9878 =

2) Efetue as divisões:
a) 20 : 5 =

b) 49 : 7 =

c) 81 : 3 =

d) 85 : 5 =

e) 2154 : 2 =

f) 1400 : 4 =

g) 4888 : 8 =

h) 19644 : 3 =

i) 75 : 15 =

j) 48 : 12 =

k) 96 : 16 =

l) 91 : 13 =

m) 840 : 4 =

n) 749 : 7 =

o) 625 : 5 =

p) 432 : 9 =

q) 270 : 15 =

r) 1681 : 41=

s) 800 : 20 =

t) 1500 : 12 =

3) Numa compra de supermercado gastei 236 reais, se paguei com três notas de 100 reais, qual é o
valo do meu troco?

4) Minha irmã tem 28 anos, meu pai tem o dobro, minha mãe tem 50, qual é a minha idade se a
soma de todos é de 155 anos?
5) Numa loja de roupas uma calça custava 86 reais, como pedi um desconto o preço da calça saiu
por 68 reais. Qual foi o valor do desconto?

6) Meu salário é de 1056 reais. Este mês paguei 350 reais de aluguel, 323 reais de supermercado e
98 reais gastei numa festa de aniversário. Quanto vai me sobrar para gastar se ainda devo 43 reais
para meu irmão?

7) Minha mãe repartirá um valor de 230 reais entre os 5 irmãos. Como sou mais velha vou receber
70 reais a mais e os outros receberão partes iguais. Quanto receberá cada um dos meus irmãos?

8) Mas meu pai vai também vai repartir 270 reais e eu vou receber o dobro dos meus irmão, que
receberão partes iguais. Qual será o valor da minha parte?

9) Resolva as seguintes adições e subtrações abaixo:
a) 46 – 23 =

g) 54 + 45 =

b) 87 – 45 =

h) 125 + 99 =

c) 125 – 98 =

i) 1005 + 65 =

d) 5487 – 238 =

j) 30056 + 256 =

e) 12005 – 312 =

k) 65478 + 32145 =

f) 3000 – 999 =

l) 147200 + 15689 =

10) Resolva as seguintes multiplicações e divisões abaixo:
a) 32 x 45 =

b) 15 x 21=

c) 125 x 54 =

d) 1005 x 65 =

e) 3245 x 456 =

f) 57 x 129 =

g) 1715 : 49 =

h) 648 : 12 =

i) 14884 : 122 =

j) 1025 : 41 =

k) 1002 : 3 =

l) 19485 : 19485 =
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Na Terra há uma variedade enorme de culturas...
As culturas são diferentes entre si; apenas isso. Cada cultura tem seu valor e não há uma cultura superior à
outra. Conforme a Antropologia, nenhum povo pode ser chamado de “selvagem” ou “primitivo” porque se
veste, se enfeita, se alimenta ou pensa diferente de outro.
Durante os jogos da Copa do Mundo de futebol é comum ver pessoas rindo da torcida da Escócia. Isso
porque entre os torcedores daquele país há homens vestindo saias. Há também quem caçoe de um indígena
porque esse usa botoque nos lábios, ou de uma mulçumana porque ela anda com o rosto coberto. Ora, rir
dessas pessoas é adotar uma postura ETNOCÊNTRICA, isto é, julgar o diferente, o “outro”, com base em
nossos valores e princípios.
Assim, quando rimos de uma pessoa ou de um grupo que tem hábitos diferentes dos nossos, estamos na
verdade ignorando a sua cultura e, com isso, estamos cometendo etnocentrismo. Quase sempre o que leva
uma pessoa a ter atitudes etnocêntricas é a ignorância, o desconhecimento da cultura das pessoas que ela
ridiculariza.
1- Procure em um dicionário o significado de Etnocentrismo.
2- Ilustre o texto com imagens de povos de diferentes culturas.
3- Assinale a (s) alternativa(s) incorreta(s) e as refaçam corretamente.
a- O futebol-arte, o forró e o chorinho fazem parte da cultura brasileira.
b- A cultura estadunidense é superior à cultura brasileira.
c- Os povos indígenas do Brasil são selvagens, e nós somos civilizados.
d- As culturas são diferentes entre si, e nenhuma cultura pode ser considerada superior à outra.
4- A imagem abaixo mostra o habito cultual de um irlandês.
Percebe-se que este homem tem um hábito diferente do
hábito dos brasileiros. Que nome se dá ao
comportamento daquele que ri de uma pessoa que tem
um hábito cultural diferente do seu?

Cite mais dois exemplos de etnocentrismo.
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EDUCAÇÃO FÍSICA 6 º Ano MACHADO DE ASSIS
Nome:____________________________________________________

1- Você frequenta as aulas de educação física? Sim ( ) não ( )
2- Você gosta das aulas de educação física? Por quê?
3- Em sua opinião, oque significa a aula de educação física?
4- Você gosta do seu professor de educação física? Por quê?
5- Quais aspectos você considera positivos das suas aulas de educação física?
Por quê?
6- Quais aspectos você considera negativos das suas aulas de educação física?
Por quê?
7- O que você sugere para que os aspectos negativos se tornem positivos?
8- O que você mais gosta de fazer nas aulas de educação física? Por quê?

E. M. “MONSENHOR RAUL COUTINHO”- 31 193810
R: Vicente de Paula Vieira, 441, Bairro: Pinheiros, Cristiano Otoni/MG CEP: 36.426.000 –Tel. (31) 3724-1113.

4ͣ Atividade de Artes
Aluno (a):__________________________________________ Data de emissão: 26/05/2020
Professora: Neide

Data de devolução: 02/06/2020
Série: 6º ano – Maurício de Souza

1) Usando sua criatividade faça um colorido bem bonito na obra da Tarsila do Amaral.

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

Componente: Ética e Cidadania

Professora: Marciclei

Aluno(a):
Data de emissão: 26/05 /2020

Atividade - 4

Turma: 6º
Data de devolução: 02 / 06 / 2020

1.3 - Fraternidade
Texto 1: Quem doa com amor recebe mais amor
Antônio, jovem do interior, viera para a cidade
terminar o segundo grau. Ficou em uma pensão de
estudantes. Um comerciante lhe deu mercadorias
para vender.
Certo dia, já havia passado a hora de almoço.
Vendera pouco. Ele já vinha se alimentando mal.
Com poucas moedas, a fome apertava. O sol lhe
dava até vertigem. Tocou a campainha na primeira
casa que viu.
Uma senhora ainda jovem abriu-lhe a porta. Ele,
todo embaraçado, em vez de pedir comida pediu
um copo d’água. Ela reparou na palidez do rapaz.
Parecia faminto. Pediu que aguardasse um pouco.
Voltou com um copo grande de leite morno.
Os olhos de Antônio brilharam agradecidos. Foi
bebendo devagar o leite... Quando terminou
perguntou: “Quanto devo?” “Não me deve nada”,
respondeu ela com sorriso simpático. “Minha mãe
me ensinou a nunca aceitar pagamento por uma
oferta caridosa”.
Ele: “Eu lhe agradeço de coração. Deus a proteja.”
Ela: “Deus o abençoe também, filho.”
Antônio continuou seu trabalho, que até rendeu
bastante. Estava bem mais forte com sua fé em
Deus e nas pessoas. Aquele fato e aquela senhora
lhe deram novo ânimo. Continuou seus estudos.
Terminou-os e foi para Belo Horizonte para a
universidade.
Os anos se passaram e Antônio conseguiu formarse. Depois de visitar sua família decidiu ficar
mesmo em Belo Horizonte, porque aí já fizera
vários estágios.
Anos depois, a senhora que ajudara o estudante
em sua necessidade ficou gravemente doente. Os

médicos esgotaram suas possibilidades.
Aconselharam que a transferissem para Belo
Horizonte. Com muito sacrifício conseguiram levála.
O médico especialista estava no exterior.
Chegando ao hospital foi chamado para ver a
enferma. Lendo a ficha deu com o nome da cidade
onde cursara o segundo grau. Ficou curioso.
Estranha luz encheu seus olhos. Dirigiu-se ao
quarto da paciente.
Dr. Antônio reconheceu-a imediatamente. Deu-se a
conhecer relembrando o fato de anos atrás quando
ela lhe dera um copo de leite. A senhora, embora
muito enfraquecida, reconheceu no médico o
jovem franzino de anos atrás. E sorriu.
Dr. Antônio fez tudo para salvar aquela vida, para
ele, preciosa. Ela superou o estado crítico. Dr.
Antônio pediu à administração do hospital a fatura
total dos gastos da senhora.
Depois escreveu algo e mandou entregá-la no
quarto da paciente. Ela tinha medo de abri-la. Sua
situação financeira atual era precária. Sabia que
levaria o resto de sua vida para pagar todos os
gastos. Ao ver a fatura leu comovida o seguinte:
“Pago totalmente faz muitos anos, com um copo de
leite”. Dr. Antônio.
Lágrimas de alegria correram de seus olhos. Seu
coração comovido rezou assim: “Graças, Deus,
porque teu amor se manifestou nas mãos e nos
corações humanos”.
Ao se despedir do Dr. Antônio, abraçando-o feliz,
repetiu o que há tantos anos dissera: “Deus o
abençoe, meu filho.”
Autor Desconhecido

ATIVIDADES
Escreva

Você concorda com a afirmação: “Quem doa com amor recebe mais amor”? Justifique a sua resposta.

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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A PAISAGEM E AS TRANSFORMAÇÕES NO TEMPO
Florianópolis

1- Sobre as paisagens reproduzidas acima, escreva:
a) O nome da cidade retratada nas imagens: ______________________________
b) A data em que cada imagem foi produzida: ____________________________,
______________________ e ____________________________
2- Ainda observando as paisagens de Florianópolis, responda:
a) Qual paisagem apresenta o menor número de transformações humanas? Por quê?
R.:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

b) Comparando as paisagens 1 e 3, qual elemento da paisagem foi mais atingido pelas transformações?
R.:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3- Cada uma das paisagens destacadas no exercício (1) retrata uma época. Assim como as paisagens, a
sociedade também sofre transformações ao longo do tempo. Assinale com um x as agressões que
provavelmente esse ambiente sofreu ao ser modificado pela ação humana:
( ) desmatamento

( ) poluição do ar.

( ) propagação de doenças

( ) poluição das águas.

4- Ainda falando sobre paisagem, descreva os conceitos estudados:

Lugar
______________________
______________________
______________________
______________________

Paisagem
______________________
______________________
______________________
______________________

Espaço Geográfico
______________________
______________________
______________________
______________________

5- Dê exemplos de atividades econômicas que influenciam na dinâmica das paisagens.
R.:
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6- Podemos afirmar que PAISAGEM é algo que é dinâmico. Comente essa frase.
R.:
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
7- O que pode ser considerado um elemento da dimensão invisível da paisagem?
R.:
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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O herói

“_ Papai, o que é um herói?
Eu pergunto porque tenho grande vontade de ser herói também …
Será que posso ser herói sem entrar numa guerra?
Será que posso ser herói sem odiar os homens
E sem matar alguém?”
O homem que já sofrera as mais fundas angústias
E as mais feias misérias
Trabalhando a aridez de uma terra infecunda
Para que não faltasse o pão no pequenino lar;
O homem que as mais humildes ilusões perdera
No seu cotidiano e ingrato labutar;
Aquele homem, ao ouvir a pergunta do filho:
_ “Papai, o que é um herói?”
Nada soube dizer, nada pôde explicar…
Tomou de uma peneira E cantando saiu, outra vez a semear!
Questões:
1) Preencha o quadro abaixo com informações relativas à estrutura do poema.
Título e Autor:
Número de estrofes:
Número de versos:
2) Qual dúvida inquietava o garoto, personagem do poema?

3) Na visão do autor, o que é ser herói?

(Judas Isgorogota)

A Namorada
( Manoel de Barros)
Havia um muro alto entre nossas casas.
Difícil de mandar recado para ela.
Não havia e-mail.
O pai era uma onça.
A gente amarrava o bilhete numa pedra presa por um cordão
E pinchava a pedra no quintal da casa dela.
Se a namorada respondesse pela mesma pedra
Era uma glória!
Mas por vezes o bilhete enganchava nos galhos da goiabeira
E então era agonia.
No tempo do onça era assim.

1. Os dois textos pertencem ao mesmo gênero textual? Qual?

2. Quantas estrofes possui o 1º texto? E o segundo?

.

3. Quantos versos possui o 1º texto ao todo? E o segundo?

4. No 1º texto aparece(m) rima(s)? Em caso afirmativo, diga que
palavras rimam.

5. No 2º texto aparece(m) rima(s)? Em caso afirmativo, diga que
palavras rimam.

6. O texto I difere do texto II:
a) na vontade do eu lírico namorar.
b) na forma de namorar no recreio.
c) na constatação que namorar dá enguiço.
d) no argumento dos colegas quanto ao namoro.

