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

Nome:

Série: 6ºanos “MS E MA”

Profª: Úrsula

Componente Curricular: Português
Unidade Temática: Texto-Morfologia
Objeto de Conhecimento: Gênero Textual /Classes de Palavras- Substantivo
Habilidades: Leitura e Identificar Substantivo
Data de emissão: 11/08/2020
Data para Devolução: 18/08/2020

CLASSE DE PALAVRAS
Variáveis (Flexionam) = mudam sua forma em: Gênero Número e Grau
123456-

SUBSTANTIVO
ADJETIVO
ARTIGO
NUMERAL
PRONOME
Verbo

*GÊNERO: ( Masculino e feminino)

*NÚMERO: (Singular ou Plural )
*GRAU: (Diminutivo /Aumentativo /Normal)

O substantivo é a classe gramatical que dá nome a seres, coisas, espaços, sentimentos
etc. O substantivo é assim chamado por dar significado a substâncias, sejam concretas e
palpáveis, sejam apenas mentalmente apreendidas como substâncias, tais como nomes,
qualidades, estados, processos, entre outros.
Por isso, os substantivos possuem classificações de acordo com o tipo de substância
que estão nomeando, além de variações de acordo com o gênero, o número e o grau deles.
Embora existam tais regras e conceitos, é importante lembrar que existem, também, muitas
exceções para as regras dessa classe gramatical tão vasta.
Classificação dos substantivos
Os substantivos, por serem uma classe de palavras abundante, trazem diversas
classificações.
Os substantivos possuem a seguinte classificação: comum ou próprio, concreto ou
abstrato, primitivo ou derivado, simples ou composto e, por fim, coletivo.
Substantivo comum X substantivo próprio
Substantivo comum: é o nome genérico que se dá a um mesmo grupo de seres ou de
objetos. Costuma vir em letra minúscula.
Exemplos: sofá, café, amor, partida, livro, mar, lua.
Substantivo próprio: é o nome que se dá especificamente a um (ou alguns) indivíduo(s) ou
objeto(s) de um grupo de seres ou de objetos, identificando-os em relação ao todo do grupo e
tornando-os inconfundíveis. Costuma vir em letra maiúscula. Veja:

Comum
mulher
cachorro
oceano
cidade
escritora
papa

Substantivo
Próprio
Giulia
Rex
Atlântico
Fortaleza
Clarice Lispector
Francisco

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Componente Curricular: História

Professora: Débora Daiana

Atividade 15

Aluno:
Turma: 6º ano ______
Data de emissão: 11 de agosto
Data de Devolução: 18 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
Ainda sobre o filme: Uma noite no museu 1, vamos falar dos personagens e de suas funções no filme e
sobre as cenas...
1) Você recebeu uma folha com os personagens, os nomes e as características, vocês deverão
recortar as imagens dos personagens, os nomes e as características e colar na folha em branco
fazendo a correspondência correta, colando nesta ordem: a imagem, o nome do personagem e as
características; segue um exemplo:

Sacagawea

Ameríndia que era o grande
amor de Presidente dos Estados
Unidos
Theodore
"Teddy"
Roosevelt.

Dexter

Rex

Theodore Roosevelt

Rebecca

Nick

Átila, o Huno

Larry Dailey

Faraó Akmenrah

Jebediah

Já foi presidente, agora
ajuda Larry e é apaixonado
por uma bela índia.

Única pessoa que conhecia
as instruções da placa e
podia fazer com que todos
voltassem ao museu.

Novo vigia noturno do
museu, quer que seu filho
tenha orgulho dele.

Tiranossauro Rex que toda
noite quer brincar de correr
atrás de um osso.

Macaquinho que adora
implicar com Larry e pegar
suas chaves.

Guia do museu.

Valente homenzinho que
está sempre querendo
arranjar briga com Octavius
e chama Larry de
“Pernudo”.

Filho de Larry, anda
decepcionado com as
constantes mudanças de
emprego do pai.
Está sempre atrás de Larry
e adora feitiçaria.

_______________________________________________________________
2) Observe algumas imagens do filme. Recorte-as e cole-as na folha em branco, e vai
explicando o que acontece em cada cena:

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Componente: Geografia

Aluno (a):

Professora: Marciclei
Turma: 6º -

Atividade - 15

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

Representações do Espaço Geográfico
Mapa – um mapa é uma representação reduzida de uma dada área do espaço geográfico.
Um mapa temático, por sua vez, é uma representação de um espaço realizada a partir de uma
determinada perspectiva ou tema, que pode variar entre indicadores sociais, naturais e outros.
Planta – representação cartográfica realizada a partir de uma escala muito grande, ou seja, com
uma área muito pequena e um nível de detalhamento maior. É muito utilizada para representar
casas e moradias em geral, além de bairros, parques e empreendimentos.
Croqui – é um esboço cartográfico de uma determinada área ou, em outras palavras, um mapa
produzido sem escala e sem os procedimentos padrões na sua elaboração, servindo apenas para
a obtenção de informações gerais de uma área.
Escala –é a proporção entre a área real e a sua representação em um mapa. Geralmente,
aparece designada nos próprios mapas na forma numérica e/ou na forma gráfica.
Carta-Representação do espaço geográfico visto de cima, Trata-se de uma representação plana
de uma porção pouco extensa da superfície terrestre, com detalhamento mediano dos aspectos
naturais e artificiais presentes nessa área.
MAQUETE: é uma representação em tamanho reduzido de um espaço, um lugar, uma área ou
um objeto, apresentando o volume ocupado, ou seja, em três dimensões.
BLOCO-DIAGRAMA: é uma representação de um local que se veem as três dimensões, similar à
maquete, com a diferença que nele visualizamos os elementos da paisagem e a demonstração de
fenômenos ou processos que nela ocorrem.
Para completar sua leitura leia as páginas 39 , 40 e 41 do livro de Geografia.

Atividades
1 ) “É uma representação com escala bastante grande em que os detalhes aparecem com nitidez.
Essa representação serve, portanto, para representar áreas pequenas, como construções,
terrenos, bairros etc”.
As características cartográficas citadas referem-se a qual tipo de representação do espaço
geográfico.
a)( ) Globo Terrestre
b)( ) Planta
c)( ) Mapa
d)( ) Imagem de Satélite

2) Complete a frase com uma das opções abaixo.
O __________________ é a representação em uma superfície plana de toda ou parte da
superfície terrestre, de forma reduzida e com a escolha dos elementos considerados mais
importantes.
a ) Croqui
b ) Bloco-diagrama
c ) Mapa
d ) Planta
3) Em relação aos mapas e cartas, analise V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.
( )Os mapas são representações detalhadas da superfície terrestre, normalmente em escala
grande e, por isto mesmo, apresentam acentuado caráter especializado;
( ) As cartas são representações detalhadas da superfície terrestre e, por isto mesmo, são
apresentadas em pequenas escalas;
( ) Os mapas são representações planas, geralmente em escala pequena e são destinados a
fins temáticos, culturais ou ilustrativos;
( ) As cartas são representações planas, geralmente de escala média e grande e são
destinadas, principalmente, à avaliação precisa de direções, distâncias e localização de pontos,
áreas e detalhes.
Responda as questões 4 ,5 e 6 da página 43 do livro de Geografia não precisa copiar as
perguntas .Se precisar use o verso da folha para responder as questões .

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Nome: __________________________________________________________
Ano: 6° Turma ______________________________ Professora: Lidiane
Data da emissão: 11/08/2020

Data da devolução: 18/08/2020

Componente Curricular: Ciências
Unidade Temática: Terra e Universo
Objeto de conhecimento: Forma, estrutura e movimentos da Terra.
Habilidade: EF06CI12
Tipos de rochas
A crosta terrestre e a parte superior do manto formam a LITOSFERA. Essa é composta basicamente
de rochas e solo. As rochas, que podem ser de diferentes tipos, são compostas de um ou mais minerais.
Consideramos minério, as rochas ou minerais que possuem valor econômico, como o mármore, o granito, o
diamante, o ouro, a bauxita (de onde se extrai o alumínio), magnetita (de onde se extrai o ferro), areia e
muitos outros. Prestando atenção em como as rochas se formam podemos classificá-las como magmáticas,
sedimentares ou metamórficas.
As rochas magmáticas, também são chamadas ígneas. Como sabemos o magma é quente, assim, as
rochas ígneas se formam a partir do resfriamento do magma e podem ser de dois tipos:


Rochas magmáticas intrusivas ou plutônicas: como o nome diz é porque elas se formam no
interior da crosta terrestre. O magma se solidifica lentamente formando a rocha ígnea plutônica. Um
exemplo é o granito (formado por mica, feldspato e quartzo) com várias tonalidades.



Rochas magmáticas extrusivas ou vulcânicas: estas rochas irão se formar no exterior da crosta
terrestre, através das erupções vulcânicas. Quando o magma é expelido em forma de lava vulcânica,
ele se resfria rapidamente, solidificando e formando rochas ígneas vulcânicas. Um exemplo desse
tipo de rocha é o basalto.

As rochas sedimentares são formadas a partir de sedimentos, isto é, partículas originadas de outras
rochas – magmáticas,metamórficas ou até mesmo sedimentares. Essas partículas são criadas por
intemperismo, conjunto de processos que causam a fragmentação e o desgaste de rochas. Tais
transformações podem ser causadas por chuvas, variações de temperatura, vento e outros fatores. Com o
passar do tempo, esse processo causa uma grande compactação dos sedimentos, dando origem às rochas
sedimentares. Geralmente estas rochas possuem faixas ou camadas bem evidentes, são menos duras e
resistentes que as rochas magmáticas. São exemplos: calcário, argilito e arenito.
As rochas metamórficas se originam a partir da alteração de temperatura e pressão no interior da
crosta terrestre, onde as rochas não vão derreter. Mármore, ardósia, quartzito e gnaisse são exemplos de
rochas metamórficas. O quartzo é formado a partir do arenito, que é uma rocha sedimentar. No processo de
formação do quartzito (uma rocha magmática), as partículas que compõem o arenito (uma rocha sedimentar)

são compactadas e submetidas a temperaturas de até 250 °C. Essas condições alteram a estrutura da rocha, e
o quartzito formado apresenta características e aspecto diferentes do arenito.

Atividades
1. Do que as rochas são formadas?

2. Qual a diferença entre rocha magmática intrusiva e rocha magmática extrusiva? Dê um exemplo de cada.

3. O que é intemperismo?

4. O que pode causar o intemperismo?

5. Explique a formação da rochas abaixo:
a) Rocha magmática

b) Rocha metamórfica

c) Rocha sedimentar

6. Dê um exemplo de rocha magmática, rocha sedimentar e rocha metamórfica.

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.
14ª Atividade

Componente Curricular: Artes

Professora: Neide

Série: 6º ano____________

Aluno (a):___________________________________________________________________________________________________________
Data da emissão: 11/08/2020

Data de devolução: 18/08/2020

Unidade Temática: Colagem
Conteúdo Relacionado: Formar nova composição à sua maneira.
Plano Curricular
Objeto de Conhecimento


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

Habilidades



EF69AR03
EF69AR04

Atividade

Colcha de Retalhos com fragmentos de obras de Tarsila do Amaral.
 Estudamos e conhecemos um pouco mais sobre a vida e as obras dessa grande artista
brasileira. Agora, usando fragmentos das obras: Vendedor de frutas – 1925 / A Cuca –
1924 / O Mamoeiro – 1925 / Abaporu 1928 / e Antropofagia 1924, forme um novo
quadro com partes dessas obras. Pinte e recorte as peças para formar uma nova
composição à sua maneira.
 Você deverá usar as partes e desenhar o que for preciso para compor sua criação.
Não esqueça de criar um novo título para sua obra.
 Você pode pesquisar no GOOGLE para ver exemplos.

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

Aluno (a):
Unidade Temática: Identidades e alteridades
Habilidades: (EF06ER21MG)
Data de emissão: 11 / 08 / 2020

Professora: Marciclei

Atividade - 15

Turma: 6º
Objeto de conhecimento: Relações e narrativas pessoais
Data de devolução: 18 / 08 / 2020

A alegria é que dá sabor à vida
Visitando favelas, muitas vezes, vemos pessoas trabalhando, cuidando da casa, dos filhos, lavando
roupa ou cozinhando, cantando ou acompanhando a música que o rádio ligado alto tocava.
Aquela favela era toda assim. E todos se entendiam, davam-se bem.
As reuniões com eles eram mais fáceis. Tudo ali dava certo. Qualquer iniciativa que se propunha ou que
eles apresentavam ia para frente. Era impressionante. O que movia ali nesta favela para que tudo desse
certo era a alegria de todos.

Aquela era uma favela alegre. As pessoas se comunicavam com facilidade. Crianças e adolescentes dali
puderam estudar e continuar seus estudos até a universidade. O segredo de todo aquele progresso era a
alegria, pois é um grande dom de Deus, que tudo transforma. Uma pessoa alegre, otimista toca tudo para
frente.
Todas as pessoas alegres vivem satisfeitas com o que têm, não se lamentam da vida, estão felizes na
pobreza ou na riqueza, em bons empregos ou em empregos médios. A alegria transforma a vida, é
maneira mais fácil de a amizade se comunicar. O amor sincero se mostra pela alegria, pela felicidade que
transmite.
Olhem a criança: criança triste deve estar doente ou sofrendo. A criança é alegre, interessada, encontra
sempre na vida coisas que lhe chamam a atenção. A curiosidade da criança é uma forma de alegria. A
tristeza fecha a pessoa. A alegria a abre para fora, para querer saber, querer descobrir.
Enquanto as pessoas tiverem este espírito da criança de olhar e querer saber e se comunicar, a vida vai
crescendo. Quando a pessoa para no tempo e no espaço e se fecha, não mostra interesse, vai morrendo
aos poucos.
A alegria é vida e dá vida. Ela mexe até com a saúde. Uma pessoa alegre é sempre saudável. E, se
estiver doente, facilita a cura. A alegria é como a luz do sol para nós. Dia triste e fechado, com nuvens
escuras não convida a nada. Traz-nos tristezas também. Um dia claro, céu azul, brilhante, comunica a
vida, dá vontade de sair, de ver, de se comunicar com todos. A alegria é sempre um dia de sol,
convidativo.
Não temos nenhuma razão para ficarmos tristes. A razão de nosso viver é a certeza de que somos
amados e queridos por Deus que se mostra sempre Pai.

Aconteça o que acontecer nunca Deus me abandona. Ele jamais se cansa comigo. Está sempre disposto
porque Ele é um Deus de alegria. Está sempre, contente e satisfeito. Inventa mil maneiras na vida para
nos ver sorrir e nos ver também satisfeitos.
Mons. Paulo Daher

ATIVIDADES
1 ) Fale sobre a benção da alegria.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2) Como você fica quando está alegre?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3 ) Complete os rostos com um lindo sorriso!

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Aluno(a) : ____________________________________________________________________________
Turma: 6 º “MACHADO DE ASSIS”
Data de emissão: 11/08/2020





Professor: Pablo Zebral
Data de devolução: 18/08/2020

Componente curricular – EDUCAÇÃO FÍSICA
Unidade temática – DANÇA
Objeto de conhecimento – DANÇA
Habilidade – EF67EF11

RESPONDA:
1234567-

O QUE É DANÇA?
QUEM INICIOU A ARTE DA DANÇA?
EM QUE OCASIÕES A ARTE DA DANÇA ERA MAIS COMPLETA?
POR QUE A DANÇA É CONSIDERADA A ARTE MAIS COMPLETA?
ALÉM DA EXPRESSÃO ARTÍSTICA, COMO A DANÇA PODE SER VISTA?
QUAIS INFLUÊNCIAS A DANÇA TEM NA SOCIEDADE?
O QUE SIGNIFICA A EXPRESSÃO POPULAR “ENTRAR NA DANÇA”?

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Atividades
Nome: __________________________________________________Ano de Escolaridade: 6º ano
Componente Curricular: Língua Inglesa
Professora: Vanusa
Data de emissão: 11/08/2020
Data de devolução: 18/08/2020
Unidade Temática: Gramática
Objeto de Conhecimento: Adjetivos possessivos
Habilidade: (EF06LI23) Empregar, de forma inteligível, os adjetivos possessivos.
Adjetivos possessivos
Assim como o português tem palavrinhas que indicam posse (meu carro, minha avó, sua casa, seus
amigos etc.), o inglês também tem seus possessivos. O uso dos adjetivos possessivos é simples porque é
o mesmo que no português. Lembre-se do seguinte: Eles sempre virão antes de um substantivo, nunca
sozinhos.
my
meu(s), minha(s)
I
your
teu(s), tua(s), seu(s), sua(s)
you
his
seu(s), dele
he
her
sua(s), dela
she
its
seu(s), sua(s), dele, dela
it
our
nosso(s), nossa(s)
we
your
vosso(s), vossa(s), seu(s), sua(s)
you
their
seu(s), sua(s), deles, delas
they
EXEMPLO: SHE HAS A HOUSE. HER HOUSE IS BIG. Como pode observa na frase apareceu o pronome
pessoal she que significa ela ,logo observando o segundo quando usou o possessivo her que significa
dela. Assim para as próximas atividades consulte o quadro. E para maior esclarecimento assista a aula no
youtube caso acha necessário, https://youtu.be/kRY8k0KTepk
1- Copie no caderno o quadro dos pronomes, com finalidade de fixação e também para ser material de
consulta para as próximas atividades:
2-

Complete as frases com possessive adjectives.
Exemplo:
You are Betty.Your bag is green.
a) He is Mike. ______ bike is old.
b) I am Sarah. ______ book is big.
c) They are Mike and Sarah. ______ car is red.
d) She is Carol. _____ hair is short.
e) We are Sophie and Michael. _____ house is nice.
f) It is a giraffe. ______ legs are long.
g) You are Maggie and Antonio. ______ cats are beautiful.
3-Qual a tradução de:
a)Your
e) my

b)their
e)our

c) her
f) its

d)his

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.
15ª Atividade de Matemática
Componente Curricular: Matemática

Professora: Neide

Série: 6º ano (MS)

Aluno (a):______________________________________________________________________________________________
Data de emissão: 11/08/2020

Date devolução: 18/08/2020

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



Habilidades



Sistema de numeração decimal: características,
leitura, escrita e operações.
Operações com números naturais.

EF07MA02
EF07MA03

Atividades
1) Num pacote de balas contendo 10 unidades, o peso líquido é de 49 gramas. Em 5 pacotes teremos
quantos gramas?
(A) 59
(B) 64
(C) 245
(D) 295
2) Uma merendeira preparou 558 pães que foram distribuídos igualmente em 18 cestas. Quantos pães foram
colocados em cada cesta?
(A) 31
(B) 310
(C) 554
(D) 783
Análise
3) Vamos medir o parafuso?

O parafuso mede:
(A) 2,1 cm.

(B) 2,2 cm.

(C) 2,3 cm.

(D) 2,5 cm.

4) Marta comprou para sua filha os materiais escolares abaixo. Quanto ela gastou?

(

) R$ 22,80

(

) 31,80

(

) 32,80

( ) 33,80

