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

Nome:

Série: 6ºanos “MS E MA”

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

Unidade Temática: Texto
Habilidades: Leitura e Aprimoramento Textual
Data para Devolução: 14/07/2020

Profª: Úrsula

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Componente Curricular: História

Professora: Débora Daiana

Atividade 10

Aluno:
Turma: 6º ano ______
Data de emissão: 07 de julho
Data de Devolução: 14 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
1) Responda:
a- Indique o marco usado para marcar o calendário cristão. _________________________________
b- Há quantos anos se deu o nascimento de Cristo? ____________________________________
c- Há quantos séculos? _________________________________
d- Há quantos milênios? ________________________________
e- De acordo com sua idade, quantas décadas você tem? ______________________
f-

Mariana tem 36 anos, quantas décadas a idade dela corresponde? ___________________

g- Um século tem quantos anos? _________________________
h- E um milênio? Tem quantos anos? _________________________
2) Encontre os séculos dos anos abaixo:
a- 1425- ________

b- 1100- ______

f- 1000- ________
k- 977- _________

g- 577- _______
l- 700- _______

c- 1901- ______

d- 12- ______

e- 852- ______

h- 601 a.C.- ______ i- 333- ______

j- 800- ______

m- 1301- _____

n- 100- ______



Copie no quadro abaixo todos os anos que finalizam um século.



Copie no quadro abaixo todos os anos que iniciam um século.

o- 2016- ______

3) Coloque os anos dos fatos abaixo em ordem cronológica
a- Quilombo dos Palmares (1580-1695); movimento de resistência liderados por ex-escravos.
b- Confederação dos Cariris: (1683-1713): movimento de resistência de indígenas da nação Cariri
aos portugueses.
c- Ano em que a mulher começou a votar no Brasil (1934).
d- Ano do impedimento de Fernando Collor (1992).
e- Lei de Responsabilidade Fiscal aprovada no governo de Fernando Henrique Cardoso, 2000.
f- Mandato de Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010).
g- Invenção da escrita, aproximadamente 4000 a. C. .
________

__________

_________

__________

___________

__________

_________

4) Coloque os fatos abaixo em ordem cronológica numerando dentro dos parênteses e encontre os
séculos.
a- Chegada da Família Real no Brasil - 1808. (
b- Revolução Francesa - 1789. (

) ______________

) _________________

c- Nascimento de Jesus Cristo – ano 1. (
d- Surgimento da escrita – 4000 a. C. (

) ___________
) _______________

e- Chegada de Cristóvão Colombo na América – 1492. (
f-

Reforma Protestante – 1517. (

) __________________

g- Surgimento da máquina à vapor – 1765. (
h- Revolução Russa – 1917. (

) ___________________

) _____________________

i-

Inicia a Primeira Guerra Mundial – 1914. (

j-

Queda da Bolsa de Valores de Nova York – 1929. (

k- Ditadura Militar no Brasil – 1964. (
l-

) ______________

Segunda Guerra Mundial – 1939. (

m- Guerra das Duas Rosas – 1455. (

) __________________

) ____________________
) ________________
) _______________________

n- Chegada dos portugueses no Brasil – 1500. (
o- Virada para o século XXI – 2000. (

) _________________

) __________________

). ____________________

5) Assinale as alternativas corretas com relação aos anos que dão início e fim aos séculos.
a- O século I iniciou no ano 1 e terminou no ano 100.
b- O século X iniciou no ano 901 e terminou no ano 1000.
c- O século III iniciou no ano 501 e terminou no ano 600.
d- O século XX iniciou no ano 1901 e terminou no ano 2100.
e- O século XV iniciou no ano 1401 e terminou no ano 1500.
f-

O século XXI iniciou no ano 2001 e terminará no ano 2100.

g- O século VIII iniciou no ano 701 e terminou no ano 800.
6) Continue resolvendo as atividades seguindo o modelo abaixo:
a- O século I inicia no ano 1 e termina no ano 100.
b- O século II inicia no ano 101 e termina no ano 200.
c- O século VI inicia no ano _____ e termina no ano 600.
d- O século X inicia no ano 901 e termina no ano ______.
e- O século _____ inicia no ano 1101 e termina no ano 1200.
f- O século XV inicia no ano 1401 e termina no ano ______.
g- O século XIX inicia no ano _____ e termina no ano 1900.
h- O século ____ inicia no ano 2001 e termina no ano 2100.


Depois de resolver a atividade acima, a que conclusão você chega sobre o início e término dos
séculos?

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Componente: Geografia

Professora: Marciclei

Aluno(a):

Turma: 6º -

UNIDADE TEMÁTICA: O Sujeito e seu lugar no mundo
HABILIDADES: (EF06GE01X) e (EF06GE02)

Data de emissão: 07 /07 /2020

Atividade - 10

OBJETO DE CONHECIMENTO: O Sujeito Sociocultural

Data de devolução: 14 / 07/ 2020

Verificando o aprendizado:

Paisagem

Horizontal

6. Para alguns autores a _____________________ é a descrição da Terra.
10. Por meio do ____________________ , as ações humanas transforma a natureza.
11. Muitas vezes, essas transformações feitas na natureza pelas diversas sociedades
provocam a sua ________________________
12. A _______________ é um bom exemplo de paisagem humanizada.
13. Paisagem____________________ é aquela cujas formas naturais foram transformadas
pela ação do homem.
14. A paisagem _________________ é repleta de construções e sua estrutura adaptada às
necessidades do homem, da produção e sobrevivência.
15. A paisagem é uma combinação dinâmica de elementos físicos, químicos, biológicos e
__________________________ .

Vertical
1.Nas sociedades primitivas, as transformações da natureza são mais __________ .
2. Todas as formas naturais e construídas que vemos na paisagem, mais as relações sociais,
compõem o espaço _____________________ .
3. Associando a criatividade com a experiência, o homem construiu conhecimentos com o
objetivo de buscar ____________________ .
4. Paisagem ______________________ é aquela que predominam aspectos originais da
natureza, como a vegetação, a hidrografia, o relevo, o clima, a fauna.
5. É a parte do espaço geográfico onde vivemos e interagindo com paisagem___________.
7. O processo de _____________________ contribui para as transformações da paisagem.
8. Paisagem humanizada utilizada para o agronegócio _____________ .
9. O responsável pela construção e alteração do espaço geográfico _________________ .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Compare as imagens que retratam o Vale do Anhangabaú, localizado na cidade de São Paulo,
em dois momentos diferentes.

Vale do Anhangabaú, em São Paulo (SP). Fotografia de 1956

Vale do Anhangabaú, em São Paulo (SP). Fotografia de 2017.

De acordo com as imagens, é incorreto afirmar que:
a)( ) Uma das mudanças observadas na paisagem é a inserção de áreas verdes no Vale do
Anhangabaú.
b)( ) Houve um aumento dos elementos culturais entre um período e outro.
c)( ) A paisagem não mudou ao longo das décadas de 1950 a 2010.
d)( ) O Vale do Anhangabaú ainda é bastante utilizado por veículos e pedestres.

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Nome: __________________________________________________________
Ano: 6° Turma ______________________________ Professora: Lidiane
Data da emissão: 07/07/2020 Data da devolução: 14/07/2020

Componente Curricular: Ciências
Unidade Temática: Matéria e energia
Objeto de conhecimento: Transformações químicas
Habilidade: EF06CI04

Epidemia em morcegos afeta agricultura

Atividades
1. Represente a cadeia alimentar envolvida nesse texto.

2. Explique como essa cadeia alimentar depende da fotossíntese.

3. Em que país ocorreu o que está relatado?

4. Segundo o texto, como os morcegos favorecem a agricultura nos locais mencionados?

5. Por que a morte dos morcegos preocupa agricultores nesses locais?

6. Pesquise o significado do símbolo US$ e escreva – o.

7. O que seria "custos com controle de pragas"?

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.

10ª Atividade
Aluno (a):______________________________________________________________________________
Data da emissão: 07/07/2020
Professora: Neide

Data de devolução: 14/07/2020
Série: 6º ano _______________

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

Habilidades



Apresentar técnicas tradicionais das artes visuais:
desenho, gravuras, pintura, fotografia.
 EF69AR01
 Apresentar cruzamentos entre linguagens, reforçando a
 EF69AR02
diversidade de representações.
 Discutir a diversidade humana.
 Refletir sobre identidades e representatividades.
Atividades: (Livro de Artes-6º ano) Páginas (36 e 37). Ler, observar as imagens e responder. Respostas pessoais.

1)Você já viu ou conhece arte indígena?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2) O que essa imagem pode nos dizer?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3) Por que a imagem está dividida em áreas, cortadas pela representação de várias estradas?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4) O que representa os animais presentes na imagem? E os grafismos no fundo?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
5)Qual o sentido da palavra em destaque: atropelamento?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
6) Que sensações essa imagem nos traz? ______________________________________________________
______________________________________________________________________________________
7) Este também é um autorretrato? __________________________________________________________

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Componente Curricular: Ética e Cidadania
Aluno (a):
Unidade Temática: Identidades e alteridades
Habilidades: (EF06ER21MG)
Data de emissão: 07 / 07 / 2020

Professora: Marciclei

Atividade - 10

Turma: 6º
Objeto de conhecimento: Relações e narrativas pessoais
Data de devolução: 14 / 07 / 2020

O padeiro
Levanto cedo, faço minhas abluções, ponho a chaleira no fogo para fazer café e abro a porta do
apartamento – mas não encontro o pão costumeiro. No mesmo instante me lembro de ter lido alguma
coisa nos jornais da véspera sobre a “greve do pão dormido”. De resto não é bem uma greve, é um lockout, greve dos patrões, que suspenderam o trabalho noturno; acham que obrigando o povo a tomar seu
café da manhã com pão dormido conseguirão não sei bem o que do governo.
Está bem. Tomo o meu café com pão dormido, que não é tão ruim assim. Enquanto tomo café vou me
lembrando de um homem modesto que conheci antigamente. Quando vinha deixar o pão à porta do
apartamento ele apertava a campainha, mas, para não incomodar os moradores, avisava gritando: “Não é
ninguém, é o padeiro!”
Interroguei-o uma vez: como tivera a ideia de gritar aquilo? “Então você não é ninguém?”
Ele abriu um sorriso largo. Explicou que aprendera aquilo de ouvido. Muitas vezes lhe acontecera bater a
campainha de uma casa e ser atendido por uma empregada ou outra pessoa qualquer, e ouvir uma voz
que vinha lá de dentro perguntando quem era; e ouvir a pessoa que o atendera dizer para dentro: “não é
ninguém, não, senhora, é o padeiro”. Assim ficara sabendo que não era ninguém...
Ele me contou isso sem mágoa nenhuma, e se despediu ainda sorrindo. Eu não quis detê-lo para
explicar que estava falando com um colega, ainda que menos importante. Naquele tempo eu também,
como os padeiros, fazia o trabalho noturno. Era pela madrugada que deixava a redação de jornal, quase
sempre depois de uma passagem pela oficina – e muitas vezes saía já levando na mão um dos primeiros
exemplares rodados, o jornal ainda quentinho da máquina, como o pão saído do forno.
Ah, eu era rapaz, eu era rapaz naquele tempo! E às vezes me julgava importante porque no jornal que
levava para casa, além de reportagens ou notas que eu escrevera sem assinar, ia uma crônica ou artigo
com o meu nome. O jornal e o pão estariam bem cedinho na porta de cada lar; e dentro do meu coração
eu recebi a lição de humildade daquele homem entre todos útil e entre todos alegre; “não é

ninguém, é o padeiro!” E assobiava pelas escadas.
Rio, maio, 1956.
Rubem Braga
http://cmais.com.br/aloescola/literatura/cronicas/rubembraga.htm

Atividades
1 ) Defina o que é preconceito.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2) Existem diversos tipos de preconceito. O preconceito é um conceito criado e muitas vezes está
associado aos rótulos ou estereótipos que se desenvolveram na sociedade. Cite três formas de
preconceito existente na sociedade .
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3 ) Você já se sentiu rejeitado por alguém ou já viu alguma pessoa sofrer algum tipo de preconceito?
Conte como isso aconteceu.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
4 ) Leia a tirinha abaixo:

a) Na tirinha que você leu, o personagem Armandinho conversa com seu pai sobre o Preconceito.
O pai do menino compara o preconceito à:
(a) uma lesma
(b) um sofrimento
(c) uma doença
(d) um desvio de caráter
b) Como o Preconceito pode ser transmitido?
(a) por um vírus
(b) por uma bactéria
(c) pelos inimigos
(d) pelos pais, amigos da escola e até pela TV.
c ) O pai de Armandinho explica ao filho que Preconceito tem cura, que pode ser tratado com:
(a) remédios
(b) educação
(c) atividade física
(d) alimentação

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Aluno (a):_________________________________________________________________________
Turma: 6 º Ano “Machado de Assis”

Professor: Pablo

Data de emissão: 07/07/2020

Data de devolução: 14/07/2020






Componente curricular – EDUCAÇÃO FÍSICA
Unidade temática - INFORMAÇÃO
Objeto de conhecimento - Conhecimento
Habilidade - EF67EF04

O que é a educação física escolar?
A Educação Física é uma disciplina muito significativa, porém, por diversas vezes, pouco
valorizada na grade curricular. Ela insere, adapta e incorpora o aluno no saber corporal de
movimento, sua função é formar o cidadão, reproduzi-la e transformá-la, qualificando-o para
desfrutar os jogos, os esportes, as danças, as lutas, as ginásticas e práticas de aptidão física, em
proveito do exercício crítico dos direitos e deveres do cidadão para a benfeitoria da qualidade de
vida humana.
A educação física veio para somar e contribuir com a educação intelectual e moral nas
escolas, uma das responsabilidades dessa disciplina é de instruir e instigar o aluno a opinar e se
posicionar criticamente em relação às atuais linhas de cultura corporal de movimento.

Objetivo geral
A Educação Física tem como objetivo geral despertar nos alunos o interesse em envolverse com as atividades e exercícios corporais criando convivências harmoniosas e construtivas com
outros cidadãos, sendo capazes de reconhecer e respeitar as características físicas e
desempenho de si próprio e de outros indivíduos, não segregando e nem depreciando outras
pessoas por qualidades e peculiaridades como aspectos físicos, sexuais e ou sociais.
Nos momentos de recreação e jogos esportivos estimular o aluno a ter atitudes de respeito
mútuo, dignidade e solidariedade para com o próximo, valorizando, conhecendo e aceitando a
exposição da cultura corporal dos diferentes grupos, transfazendo em meios para o convívio entre
pessoas de diferentes círculos sociais.

Vantagens e benefícios de uma boa aula de educação física na escola
A educação física escolar promove muitos benefícios, começando pelo incentivo da pratica
de esportes e atividades físicas, como por exemplo:


Favorece o desenvolvimento motor;



Contribui para a integração social da criança e do adolescente;



Colabora para que os alunos adquiram autoconfiança;



Melhora a autoestima;



Contribui para que o aluno se expresse melhor;



Favorece as questões e vivencias sobre o mundo que convivem;



Ajuda o aluno a conhecer e a compreender as mudanças e o limite do próprio corpo;



Reduz o estresse e as pressões do dia a dia;



Coopera para um estilo de vida melhor;

1 - Para que serve a educação física?

2 - Cite alguns benefícios da educação física?

3 - Qual objetivo geral da educação física?

4 - Ajuda a superar os limites do próprio corpo?
Sim ( )

Não ( )
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10ª Atividade de Matemática

Aluno (a):__________________________________________________________________
Data de emissão: 07/07/2020

Data de devolução: 14/07/2020

Professora: Neide

Série: 6º ano (MS)

Componente Curricular: Matemática
Unidade Temática: Números
Plano Curricular
Objetivos de Conhecimento


Habilidades



Sistema de numeração decimal:
características, leitura, escrita e
comparação de números naturais.

(EF06MA01)
(EF06MA02)

Atividades

1) Escreva os números por extenso:
a) 43_______________________________________________________________
b) 99_______________________________________________________________
c) 104______________________________________________________________
d) 382______________________________________________________________
e) 39_______________________________________________________________
f) 28_______________________________________________________________
2) Escreva os números ordinais por extenso:
a) 3º_____________________________ b) 9º______________________________
c) 5º_____________________________ d) 6º______________________________
3) Decomponha os números como no modelo:
a) 468 = 400 + 60 + 8
b) 563 = _________ + _________ + _________
c) 735 = _________ + _________ + _________
d) 53 = __________ + _________
e) 209 = __________ + _________
f) 2345 = _________ + _________ + _________ + _________
g) 3379 = _________ + __________ + _________ + ________
4) Escreva os números correspondentes:

a) trinta e sete ________________________________________________________
b) seiscentos e trinta e sete______________________________________________
c) mil seiscentos e trinta e sete____________________________________________
d) sessenta e um mil seiscentos e trinta e sete_________________________________
e) duzentos e vinte e cinco_______________________________________________
f) duzentos e cinco_____________________________________________________
g) quatorze ou catorze __________________________________________________
h) dezesseis ___________________________________________________________
i) dezessete ___________________________________________________________
j) sessenta ____________________________________________________________
k) seiscentos__________________________________________________________
5) Resolva os problemas abaixo: a) Em uma caixa d`água há 500 litros de água. Os
moradores da casa utilizaram em um dia 213 litros desta caixa. Quantos litros de água ainda
há na caixa?

b) Um ônibus rodou 56 quilômetros durante a manhã e 48 quilômetros no período da tarde.
Quantos quilômetros o ônibus rodou este dia?

c) Faz 25 dias que uma coelha deu à luz a uma ninhada. Sabemos que filhotes de coelho só
abrem os olhos depois de 11 dias de nascido. Há quantos dias os coelhinhos abriram os
olhos?

Sinta o prazer de viver,
Sinta a felicidade dentro de você,
A esperança existe, busque, acredite.
A força está dentro de você.
Quando se sentir sozinho olhe em direção à lua, lembre-se de que você nunca estará só.
Você comanda os seus pensamentos, pense positivo, a energia vem de dentro de você.
E nunca se esqueça de que é preciso acreditar.
Um grande abraço!!!
Saudades!

