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

Nome:

Série: 6ºanos “MS E MA”

Prof.ª: Úrsula

Componente Curricular: Português
Unidade Temática: Texto-Leitura e aprimoramento na dicção
Objeto de Conhecimento: Gênero Textual e diferenciar palavras na escrita Por fonologia
Habilidades: Leitura e Aprimoramento Textual e Ortografia
Data de emissão: 04/08/2020
Data para Devolução: 11/08/2020

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Componente Curricular: História

Professora: Débora Daiana

Atividade 14

Aluno:
Turma: 6º ano ______
Data de emissão: 04 de agosto
Data de Devolução: 11 de agosto
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

Olá meus queridos alunos, tudo bem com vocês?
Espero que tenham gostado do filme Uma Noite do Museu 1; agora é hora de fazermos algumas
atividades sobre o filme...
Você deverá fazer um resumo do filme, citando principalmente os fatos históricos acontecidos e retirar,
no mínimo 10 fontes históricas e anotar depois do resumo.
Não se esqueçam de dar sua opinião sobre o filme ao escrever o resumo.
Nas próximas semanas vocês farão mais atividades sobre o filme também.

Abraços.

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Componente: Geografia

Professora: Marciclei

Aluno (a):

Atividade - 14

Turma: 6º -

UNIDADE TEMÁTICA: Conexões e escalas OBJETO DE CONHECIMENTO: Relações entre os componentes físiconaturais
HABILIDADES: (EF06GE08X)

Data de emissão: 04 /08 /2020

Data de devolução: 11 / 08 / 2020

Coordenadas Geográficas
As Coordenadas Geográficas são um sistema de mapeamento global utilizadas pela
cartografia e baseado em linhas imaginárias, ou seja, riscas sobre a superfície terrestre alinhadas
ao eixo de rotação do planeta.
Estas linhas imaginárias que formam as coordenadas geográficas seguem caminhos horizontais
e verticais, os quais são definidos como latitude e longitude, respectivamente.

Latitude e Longitude
A Latitude e a Longitude são dois conceitos importantes da geografia os quais consideram as
linhas imaginárias do Equador e o Meridiano de Greenwich e são muito importantes para a
cartografia e a localização exata dos locais do planeta.
O planeta terra gira em torno de um eixo e o plano perpendicular ao eixo de rotação e que
divide o planeta em dois hemisférios (norte e sul), passando pelo centro da Terra é chamado de
a linha do Equador (paralelo de grau zero), o maior de todos os paralelos.
Dessa maneira, a latitude, corresponde a uma coordenada geográfica medida em graus, que
pode variar de 0º até 90º em direção norte (N) ou sul (S).
Cada uma das latitudes determinam uma circunferência ao redor do planeta, denominada
de paralelos (linhas horizontais). Assim, quanto maior a aproximação dos polos, menor serão
esses paralelos.
Por sua vez, a longitude, também medida em graus, pode variar 0º e 180º para Leste (L) ou
para Oeste (O), a partir do meridiano de Greenwich (meridiano de grau zero).
Os meridianos (linhas verticais) representam as semicircunferências que ligam os polos: norte e
sul.

Atividades
1 ) Complete as lacunas com as palavras do quadro abaixo:
Meridianos -- Coordenada geográfica – Latitude – Paralelos -- Longitude
a) A distância em graus de qualquer ponto na superfície terrestre em relação à linha do Equador
denomina-se ___________________.
b) A distância em graus de qualquer ponto na superfície terrestre em relação ao Meridiano de
Greenwich denomina-se ___________________.
c) Os _________________ são linhas imaginárias verticais traçadas do polo Norte ao polo Sul.
d) Os _________________ são linhas imaginárias horizontais que circulam o planeta.
e) O encontro ou cruzamento das linhas imaginárias determina uma _______________________.

2) Sobre o sistema de coordenadas de localização, assinale V (verdadeiro) ou F (falso):
a-(__) Os paralelos são linhas imaginárias traçadas paralelamente à Linha do Equador.
b-(__) A Linha do Equador divide a Terra em dois hemisférios, norte e sul.
c-(__) Os meridianos são linhas imaginárias traçadas de um pólo ao outro.
d-(__) A latitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre à linha do
Equador.
e-(__) A longitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre ao Meridiano
de Greenwich.
f-(__) Por meio das coordenadas geográficas, não é possível a localização exata de qualquer
ponto na superfície terrestre.

3 ) Para treinar um pouco a localização de pontos com coordenadas geográficas . Observe as
linhas imaginárias no mapa e escreva a localização de cada ponto , como respectivo
Paralelo(Latitude) e o Meridiano(Longitude). Veja o exemplo:
D) Paralelo 60° S e Meridiano 40° O

A)______________________________________________________________
C)______________________________________________________________
E)______________________________________________________________
F)_____________________________________________________________
H)_____________________________________________________________

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Nome: __________________________________________________________
Ano: 6° Turma ______________________________ Professora: Lidiane
Data da emissão: 04/08/2020

Data da devolução: 11/08/2020

Componente Curricular: Ciências
Unidade Temática: Terra e Universo
Objeto de conhecimento: Forma, estrutura e movimentos da Terra.
Habilidade: EF06CI11
A Terra é dinâmica: Modificações no planeta
A Terra é dinâmica, e sua superfície está sempre passando por alterações. É o terceiro planeta mais
próximo do Sol. Cerca de 71% da sua superfície está coberta por água. A superfície do nosso planeta se
modifica continuamente desde sua formação, há cerca de 4,6 bilhões de anos.
Algumas transformações da Terra são rápidas e provocam efeitos bem perceptíveis, como
terremoto, uma erupção vulcânica ou um tsunami. A maioria das mudanças, no entanto, é muito mais difícil
de ser percebida, pois é lenta e acontecem ao longo de centenas, milhares ou até milhões de anos.
O interior da Terra
As erupções vulcânicas, os terremotos e outros fenômenos naturais são utilizados para estudar o
interior da Terra. Podemos dividir o planeta em três diferentes camadas: a crosta, o manto e o núcleo.

A crosta:




Primeira camada da Terra, ela é uma fina camada que cobre o nosso planeta.
É formada por rochas no estado sólido.
Crosta oceânica: constitui o fundo dos mares e oceanos, varia de 5 a 10 quilômetros de espessura.



Crosta continental: parte que forma os continentes pode ter entre 30 e 70 quilômetros de espessura.

O manto:




É a camada intermediária, inicia-se abaixo da crosta e vai até aproximadamente 2.900 quilômetros de
profundidade.
Formado principalmente por rochas derretidas, o magma.
Apresenta temperaturas bastante elevadas.

O núcleo:





Camada mais interna do planeta.
Inicia-se a aproximadamente 2.900 quilômetros de profundidade, indo até o centro da Terra, a cerca
de 6.370 quilômetros d superfície.
Formado principalmente pelos metais níquel e ferro, que estão submetidos a uma temperatura em
torno de 6.000°C.
Dividido em núcleo externo (que é líquido) e núcleo interno (que é sólido).
Atividades

1. Que eventos naturais podem modificar rapidamente a superfície do planeta? Cite alguns exemplos.

2. Cite os nomes das camadas da Terra.

3. A Terra é como uma cebola: é dividida em várias camadas. Entre essas diferentes formas que compõem a
estrutura interna do nosso planeta, qual (is) dela(s) pode(m) ser considerada(s) sólida(s).
a) Somente a crosta terrestre
b) Somente o manto
c) Somente o núcleo
d) A crosta e o núcleo interno
e) O manto externo e a crosta
4. Cada camada possui estrutura e elementos característicos. É correto afirmar que:
a) Núcleo é a camada mais fria e fica próximo à atmosfera.
b) Crosta terrestre é a camada de água e muitos materiais nela dissolvidos.
c) Manto é a camada intermediária com uma grande espessura.
d) Atmosfera é a camada mais interna da Terra.

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.
13ª Atividade

Componente Curricular: Artes

Professora: Neide

Série: 6º ano____________

Aluno (a):___________________________________________________________________________________________________________
Data da emissão: 04/08/2020

Data de devolução: 11/08/2020

Unidade Temática: Colagem
Conteúdo Relacionado: Mosaico
Plano Curricular
Objeto de Conhecimento


Desenvolver o senso crítico e de invento do aluno, o hábito de observação,
imaginação e criatividade.

Habilidades



EF69AR03
EF69AR04

1) Use sua criatividade e faça uma colagem dentro das figuras geométricas da borboleta. Você pode está
usando papel colorido, folha de revista, EVA, etc. Se você tiver dúvidas pesquise sobre mosaico.

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

Aluno (a):
Unidade Temática: Identidades e alteridades
Habilidades: (EF06ER21MG)
Data de emissão: 04 / 08 / 2020

Professora: Marciclei

Atividade - 14

Turma: 6º
Objeto de conhecimento: Relações e narrativas pessoais
Data de devolução: 11 / 08 / 2020

Convivência
Fábula da convivência
Há milhões de anos, durante uma era glacial, quando parte de nosso planeta esteve coberto por
grandes camadas de gelo, muitos animais, não resistiram ao frio intenso e morreram indefesos, por
não se adaptarem às condições. Foi, então, que uma grande quantidade de porcos-espinhos, numa
tentativa de se proteger e sobreviver, começaram a se unir, juntar-se mais e mais. Assim, cada um
podia sentir o calor do corpo do outro. E todos juntos, bem unidos, agasalhavam uns aos outros,
aqueciam-se mutuamente, enfrentando por mais tempo aquele frio rigoroso.
Porém, vida ingrata, os espinhos de cada um começaram a ferir os companheiros mais próximos,
justamente aqueles que lhes forneciam mais calor, aquele calor vital, questão de vida ou morte. E
afastaram-se, feridos, magoados, sofridos. Dispersaram-se, por não suportarem mais tempo os
espinhos dos seus semelhantes. Doíam muito... Mas essa não foi a melhor solução! Afastados,
separados, logo começaram a morrer de frio, congelados.
Os que não morreram voltaram a se aproximar pouco a pouco, com jeito, com cuidado, de tal forma
que, unidos, cada qual conservava a uma certa distância do outro, mínima, mas o suficiente para
conviver sem magoar, sem causar danos e dores uns nos outros. Assim, suportaram-se, resistindo à
longa era glacial. Sobreviveram.
É fácil trocar palavras, difícil é interpretar o silêncio!
É fácil caminhar lado a lado, difícil é saber como se encontrar!
É fácil beijar o rosto, difícil é chegar ao coração!
É fácil apertar as mãos, difícil é reter o calor!
É fácil conviver com pessoas, difícil é formar uma equipe!
Autor desconhecido
http://www.betafm.com.br/fabuladaconvivencia.htm
Moral: O melhor relacionamento não é aquele que une pessoas perfeitas, mas aquele onde cada um
aprende a conviver com os defeitos do outro, e a admirar suas qualidades.

ATIVIDADES
1 ) Crie uma outra Moral para a fábula.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2 ) Continue o pensamento "NÃO FAÇA COM OS OUTROS O QUE VOCÊ NÃO GOSTARIA ... “
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3 ) Para você, o que é mais difícil na convivência com as pessoas?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

Aluno (a): __________________________________________________________________________
Turma: 6 º MACHADO DE ASSIS
Data de emissão: 04/08/2020





Professor: Pablo Zebral
Data de devolução: 11/08/2020

Componente curricular – EDUCAÇÃO FÍSICA.
Unidade temática – ESPORTE.
Objeto de conhecimento – ESPORTES DE INVASÃO.
Habilidade – EF67EF03
Falando do esporte!
O esporte é uma atividade de grande importância para o desenvolvimento físico, mental e
intelectual das pessoas.
Escolha abaixo um dos itens e escreva sobre ele:
ABCD-

Importância das atividades físicas para saúde.
Os tipos de esportes que você conhece.
As modalidades competitivas praticadas em sua escola.
O esporte que você pratica.
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14ª Atividade de Matemática
Componente Curricular: Matemática

Professora: Neide

Série: 6º ano (MS)

Aluno (a):______________________________________________________________________________________________
Data de emissão: 04/08/2020

Date devolução: 11/08/2020

Unidade Temática: Números
Conteúdos Relacionados: Operações
Plano Curricular
Objeto de Conhecimento


Habilidades


Sistema de numeração decimal: características,
leitura, escrita e operações.

EF07MA02

Atividades
1. A população de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, é de 95.704 habitantes. O número de
pessoas que moram em Corumbá escrito por extenso é:
a) Noventa e cinco mil setecentos e quatro habitantes
b) Noventa e cinco mil e setenta e quatro habitantes
c) Noventa e cinco mil, setecentos e quarenta habitantes
d) Noventa e cinco mil e setenta e quarenta habitantes
2. Quatro amigos anotaram num quadro os pontos ganhos num jogo:
André
Bento
Carlos
2.760
2.587
2.699
Qual menino fez mais pontos?
a) André

b) Bento

c) Carlos

Dário
2.801

d) Dário

3- Uma professora do 4º ano pediu que uma aluna marcasse numa linha do tempo o ano de
1940.

Que ponto a aluna deve marcar para acertar a tarefa pedida?
(A) A

(B) B

(C) C

(D) D

4- Um garoto completou 1.960 bolinhas de gude em sua coleção. Esse número é composto
de:
(A) 1 unidade de milhar, 9 dezenas e 6 unidades.
(B) 1 unidade de milhar, 9 centenas e 6 dezenas.
(C) 1 unidade de milhar, 60 unidades.
(D) 1 unidade de milhar, 90 unidades.
5- No ábaco abaixo, Cristina representou um número

Qual foi o número representado por Cristina?
(A) 1.314

(B) 4.131

(C) 10.314

(D) 41.301

6- A professora de João pediu para ele decompor um número e ele fez da seguinte forma:
4 x 1000 + 3 x 10 + 5 x 1
Qual foi o número pedido?
(A) 4035

(B) 4305

(C) 5034

(D) 5304

7. O número natural que é obtido quando é feita a adição de 3.415 e 295 é:
a) 6.365

b) 3.710

c) 3.610

d) 3.600

8. Numa adição, as parcelas são 45.099; 742; 6.918 e 88. Qual é o valor da soma?
a) 44.357

b) 47.439

c) 52.847

d) 114.279

9- Um fazendeiro tinha 285 bois. Comprou mais 176 bois e depois vendeu 85 deles. Quantos
bois esse fazendeiro tem agora?
(A) 266

(B) 376

(C) 476

(D) 486

Boa Sorte!!!

