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

Atividades de Português

Nome________________________________________ Série: 6ºanos “MA” e “MS” Profª: Úrsula
Data de emissão: 02/06/20

Data para Devolução: 09/06/20
Ortografia

1) Responda se a afirmação abaixo é verdadeira ou falsa:
“Nenhuma palavra de língua portuguesa termina com a letra n”
R.:
2) Observe a escrita das palavras abaixo e marque as que estão escritas corretamente:
A) ( ) sessemta
B) ( ) noventa
C) ( ) cinquemta
D) ( ) setenta
3)
Guiado

gilete

guerreiro gueto guizo ginásio geração geral

Separe as palavras abaixo de acordo com a sílaba correspondente:
A) Ge: _____________________________________________________________________
B) Gi: ______________________________________________________________________
C) Gue: ____________________________________________________________________
D) Gui: _____________________________________________________________________
4) Complete com a palavra certa:
A) A___moço,

á___dio

(L ou U);

B) Ga___ antir, ca___ eta (R ou RR);
C) Se___ enta,

sal___ a (S ou SS);

5) Marque um X nas palavras que estão escritas de maneira correta:
A) ( ) gaivota
B) ( ) grato
C) ( ) gerreiro
D) ( ) gerado

E) ( ) giado

1) Leia atentamente este trecho do conto ―João e o pé de feijão.
2) Circule as palavras que estão escritas incorretamente.
JOÃO E O PÉ DE FEIJÃO
Há muitos e muitos anos, uma viúva morava numa aldeia com seu filho João. Tudo
que João queria a viúva lhe dava, até que um dia não tinha mais nada para dar. Então ela mandou o filho vender
a única coisa de valor que lhe restava: uma velha vaca.
Na estrada, João encontoru um homenzinho esquisito.
— Aondi você vai com essa vaca? — perguntou.
— Vou vendê-la no mercado. — João rrespondeu.
— Não precisa ir até lá. Eu ficu com ela e lhe pago com estes grãos de feijão.
João era tão bobo que aceitou a proposta.
O homenzinho despejou os grãos na mão de João:
— um, dois, três, quatro, cinco. — e João voltou corendo para casa.
Mas a viúva não ficou nem um poucu contente com o negócio.
— Esse moleqe não serve para nada! — e jogou os grãos de feijão pela janela.
Duranti à noite os grãos brotaram e cresceram.
Na manhã seguinte, um pé de feijão, fote como carvalho, levantou-se até o céu. Sem pensar duas vezes, João o
escalou e chegou a outo país.
[...]
3)Copie as palavras que estão escritas incorretamente, corrigindo o que for necessário.
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3)- Leia este trecho de culinária, relativo ao preparo da maçã do amor:
Misture todos os ingredientes e leve ao fogo até o melado dar o ponto de puxa mais firme. Depois que o
melado estiver no ponto, passe as maçãs no melado e em seguida mergulhe-as em uma vazilha com água bem
gelada e coloque em um tabuleiro, de modo que o cabinho do palito fique para cima.
Agora, identifique um erro (colocado propositalmente pela autora desta atividade) referente à ortografia. Em
seguida, reescreva a palavra de forma adequada:

4)_ – Complete com a letra “s” ou com a letra “z”:
ra___ura

arra___o

qui___er

improvi___o

a___aleia

a___ul

rique___a

ca___a

pou___ada

univer___o

va___o

pobre___a

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Data de emissão 02/06/2020 Data de devolução 09/06/2020
EDUCAÇÃO FÍSICA 6 º Ano MAURICIO DE SOUZA
Nome :____________________________________________________

O atletismo é um esporte constituído por três modalidades: corrida,
lançamentos e saltos. Ele é também a forma mais organizada mais antiga de
competição. As primeiras reuniões organizadas da história foram os jogos
olímpicos que os gregos iniciaram.

1 - De acordo com texto o atletismo é composto por 3 modalidades de esporte.
Cite-as abaixo:
2 - Qual modalidade de esporte olímpico foi utilizado para ilustrar o texto ?

Você sabia, que... Apesar de ser forma organizada mais antiga de
competição as mulheres só puderam participar nas Olimpíadas de Amsterdã
em 1928
3 – O que você achou desse fato curioso?
4 – Faça uma pesquisa sobre as mulheres nas olímpiadas e com base nas suas
descobertas elabore um texto informativo.

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Atividades
Nome: _________________________________________ Ano: 6° ano
Componente: English
Professora: Vanusa
Data de emissão: 02/06/2020
Data de devolução: 09/06/2020

Obs: lembrando que os números de 1 a 19 cada um tem seu nome, a partir de 20 está de 10 em 10 ou
seja em dezena,pois para escrever 91 usa o nome da dezena e depois a unidade.exemplo 91-ninetyone.
1-Escreva o números por extenso olhando a tabela:
a)
9
e)
45
i)
88
m)
201
b)
19
f)
56
j)
99
n)
2020
c)
25
g)
66
k)
100
d)
33
h)
79
l)
120
2-Colorir o desenho de acordo com as cores que se pede e colocar a tradução na frente dos nomes:

1.yellow

2.red

3.brown

4.purple

5.pink

6.green

7.gold

8.orange

9.gray

10.black

11.blue

3-Vamos relembrar o verb to be:am/is/are
a) I __________happy
b) You_______sad.

4- Qual a tradução de :
a- He
b-she

c) She_______tall.
d) We _______thin

c-you

d- it

e) They______students
f) He ______sad.

e-we

f-I

g-they
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4ͣ Atividade de ArteAluno (a):__________________________________________ Data de emissão: 02/06/2020 Data de devolução: 09/06/2020
Professora: Neide

Faça um bonito colorido na obra da Tarsila do Amaral.

Série: 6º ano__________

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Componente Curricular: História

Professora: Débora Daiana

Atividade 5

Aluno:
Turma: 6º anos

Data de emissão: 02 de junho

Data de Devolução: 16 de junho

A MINHA HISTÓRIA
Imagine que você foi encarregado de escrever a sua história e a de sua família, trabalhando como
um historiador. Faça uma investigação buscando:
A origem da sua família
Motivos que fizeram sua família morar onde moram;
A profissão de seus avós, bisavós e de seus pais;
Histórias curiosas, engraçadas ou tristes que envolvam sua família ( pode contar uma só ou
quantas quiser)
Algo que esteja na história de sua família e que sirva como fonte histórica, que pode ter sido de
seus avós ou bisavós.
Como seus pais se conheceram;
Quem mora na sua casa com você? Tem irmãos? Fale sobre eles;
Tem animais de estimação? ...
Como é o lugar que você mora hoje (faça um desenho bem bonito) descrição, endereço e se
gosta de morar ai;
Contar como foi o dia do seu nascimento, onde, quando, a que horas, que dia da semana, como
estava o dia, se estava acontecendo alguma coisa inusitada no Brasil.
Como foi a escolha do seu nome, quem escolheu e o que ele significa;
Sua primeira travessura;
Se você já foi batizado, conte sobre esse dia, quem são seus padrinhos e onde você foi batizado;
Sua primeira vez na escola, conte sobre esse dia, em qual escola que foi, quem era a professora,
o que você fez, seus colegas e se você gostou;
Fale sobre um passeio ou uma viagem que você tenha feito (com que foi, quando e pra onde);
O que mais te deixa feliz
O que te deixa triste;
Quais são seus sonhos?
O que você gosta de fazer?
O que você não gosta de fazer?
Quem são seus melhores amigos? Fale sobre eles;
Se, de repente, você encontrasse uma lâmpada mágica e tivesse direito a três pedidos, quais
seriam?
Faça uma linha do tempo de sua vida.
Querido (a),faça com muito capricho, como se você tivesse montando um álbum com a história
da sua vida, seja criativo, cole fotos, pode ser em preto e branco, xerox, só para ilustrar, se quiser
colocar a foto depois elas serão devolvidas, pode também desenhar.
Coloque capa com o título Minha História e aproveite para relembrar a historia de vocês com
seus familiares, se for possível tirar uma foto fazendo esse trabalho com seu familiar, melhor
ainda;
Um grande abraço. Se cuidem.
A árvore genealógica está anexada para ser preenchida.
Fique a vontade para acrescentar mais alguma coisa se quiserem.

5. Quais são os produtos da respiração, além da energia liberada?

6. Em quais circunstâncias uma planta produz o próprio alimento?

7. De onde vem a água para o processo de produção do alimento da planta?

8. Na maior parte das plantas, a fotossíntese ocorre nas folhas. Em plantas como os cactos existem espinhos,
que são folhas modificadas. Observando a fotografia, levante uma hipótese sobre onde deve ocorrer a
fotossíntese nos cactos.

9. Observe a imagem abaixo e, usando seus conhecimentos, responda.

a) As folhas envolvidas por um plástico preto ainda mantêm contato com o ar, mas não recebem luz. Qual é
o nome do processo que as folhas cobertas deixarão de realizar?

b) A planta morrerá por estar com essas duas folhas cobertas? Justifique.

c) Caso toda a planta fosse coberta, o que aconteceria depois de passado algum tempo?
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5ͣ Atividade de Matemática Aluno (a):__________________________________________ Data de emissão: 02/06/2020

Data de devolução: 09/06/2020

Professora: Neide

Série: 6º ano (MS)

Atenção: A vírgula divide o número em duas partes: parte inteira (antes da
vírgula) e parte decimal (depois da vírgula)
Exemplo: Maria organizou as fichas assim: 3 cédulas de 10 reais + duas moedas
de 10 centavos
Maria formou o número 30,2. Onde 30 é a parte inteira e 2 é a parte decimal. A
vírgula é o indicativo de onde está a ordem das unidades. É por isso que o zero à
direita da vírgula, depois do último algarismo, não altera o número. Da mesma
forma que zero à esquerda, na parte inteira, não altera o número. Pense um
pouco:
1. O que é parte inteira e o que é parte decimal?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2. Qual o papel da vírgula?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. A posição do zero faz diferença em todos os números?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

4) - Componha os números abaixo
a) Sete centenas + duas dezenas + cinco unidades + seis décimos

b) Uma centena + sete dezena + vinte e sete centésimos
_________________________________________________________________
c) Três centenas + oito unidades + cinco milionésimos
_________________________________________________________________
d) Cinco centenas + quatro dezenas + seis unidades + trinta e quatro centésimos
milésimos
_________________________________________________________________
e) Oito centenas + cinco dezenas + nove unidades + sessenta e sete décimos
milésimos
_________________________________________________________________
f) Duas centenas + sete dezenas + três unidades + três milésimos
_________________________________________________________________
g) Cinco centenas + nove dezenas + sete décimos
_________________________________________________________________
5) - Decomponha os números abaixo:
a) Quarenta e seis inteiros e sete décimos _______________________________
b) Trinta e nove inteiros e sessenta e sete décimos milésimos ________________
c) Oitocentos e vinte e quatro inteiros e vinte e sete centésimos______________
d) Seiscentos e trinta inteiros e cinco milionésimos________________________
e) Noventa e três inteiros e trinta e quatro centésimos milésimos _____________
f) Quatrocentos e cinco inteiros e três milésimo___________________________
g) Setenta e dois inteiros e quatro centésimos milésimos ____________________

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Componente Curricular: Geografia
Aluno(a):
Data de emissão: 02 /06 /2020

Professora: Marciclei
Atividade – 5
Turma: 6º - M.A e M. S
Data de devolução: 09 / 06 / 2020

05 de junho – Dia do Meio Ambiente
Meio Ambiente e Sustentabilidade
Atualmente, as questões ambientais envolvem a sustentabilidade. A sustentabilidade é um termo
abrangente, que envolve também o planejamento da educação, economia e cultura para
organização de uma sociedade forte, saudável e justa.
A sustentabilidade econômica, social e ambiental é um dos grandes desafios da humanidade.

http://www.cbpf.br/~eduhq/html/tirinhas/tirinhas_assunto/meioambiente/meioambiente.php
 Responda as questões :
 a- Explique o que se entende ao ler o lema: “Meio ambiente: ordem e progresso sustentável” dessa

bandeira nacional da sustentabilidade.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
b- As transformações realizadas pelo homem no Meio Ambiente são benéficas ou prejudiciais? Em quais
casos são benéficas? E, em quais são prejudiciais?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
c- Cite fatores que fazem mal ao meio ambiente e explique o por quê.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

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

Aluno(a):
Data de emissão: 02/ 06 /2020

Professora: Marciclei

Atividade - 5

Turma: 6º
Data de devolução: 09 / 06 / 2020

Texto 2: Ser amigo e ter amigos faz bem
Conversando com o médico, comentei a pouca melhoria de um doente, parecia piorar. Ele disse: é
porque ele recebe pouca visita, sente-se sozinho.
A solidão é doença terrível. É como um desânimo de viver que vai corroendo por dentro.
Cristo, com sua atividade constante criou sua imagem de amigo, interessado e preocupado com todos.
Insistia em aumentar sempre maior confiança nas pessoas. Ter fé ou esperança dá condição cada vez
maior de ter certeza de aceitação.
As amizades verdadeiras trazem muita alegria porque firmam dentro de nós a confiança. Na educação,
é fator importante. Uma criança para quem resolvemos todos os problemas, sem lhe dar chance de ela
mesma tentar solução, torna-se insegura e insatisfeita. Criar confiança em si mesmo é dar condições de
amadurecer a personalidade na educação.
A aproximação de Deus não é para sermos menos gente e pedir que faça tudo por nós. Ele nos valoriza
porque espera muito de nós. Seu apoio é dar maior valor às qualidades que ele mesmo nos deu.
Mons. Paulo Daher

ATIVIDADES
1. Procure no texto 2 as respostas para os conceitos abaixo.
a. Condição, estado de quem está ou vive só (7 letras – S) _______________________________
b. Sentimento de quem confia; crédito, fé (9 letras – C) __________________________________
c. Característica de uma coisa; modo de ser; dote, predicado (9 letras – Q) __________________
d. Convicção, segurança; coisa certa (7 letras – C) _____________________________________
e. Ato de esperar o que se deseja; expectativa na aquisição de um bem que se deseja (9 letras -E)
_________________________________________
f. Ato ou efeito de aceitar (9 letras – A) ______________________________________
2. Comente a frase “ Ser amigo e ter amigos faz bem “ .
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

