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

Nome :

Série:6ºanos “MS E MA”

Profª: Úrsula

Componente Curricular: Português
Unidade Temática: Texto - Fonética
Objeto de Conhecimento: Gênero textual e Gramática Explícita
Habilidades: Leitura e Pronúncia
Data de emissão: 16/06/20
Data para Devolução: 23/06/20
Leia, com muita atenção, a fábula a seguir:
Certa vez, começou um grande incêndio numa floresta. Preocupados, os animais fugiam da selva em chamas.
Quando todos se encontraram em um lugar seguro, bem distante do fogo, ficaram apenas olhando. Eles sentiam que
nada podiam fazer, pois o incêndio era enorme. No entanto, um pequeno colibri decidiu que tentaria apagar o fogo.
O pássaro foi até o rio próximo, pegou uma gota de água, sobrevoou a floresta em chamas e lançou a gota que
carregava no bico. Enquanto ele ia e vinha, os outros animais lhe perguntavam: “O que você está fazendo? Você não
pode fazer nada; você é muito pequeno e este incêndio é muito grande”. Alguns animais tinham bicos bem grandes,
e não ajudavam.
Mas o colibri estava convencido de que podia apagar o incêndio e continuou jogando pequenas gotas nas chamas
que consumiam as árvores.
Ao final, diante da floresta queimada, o colibri disse que tinha feito o melhor que podia. Se todos fizerem a sua
parte, é possível salvar a floresta.

Estudo do Texto:
Questão 1 – A fábula se caracteriza por apresentar, como personagens, os animais. Porém, os comportamentos
deles são relativos aos seres humanos. Identifique os personagens da fábula e os tipos de pessoas que eles
representam.

Questão 2 – Identifique e explique a moral da história:

Questão 3 – A fábula se estrutura em quatro parágrafos. Identifique a finalidade de cada um deles, numerando
conforme orientação:
1. Primeiro parágrafo.

3. Terceiro parágrafo.

2. Segundo parágrafo.

4. Quarto parágrafo.

____ Revelar uma mensagem edificante, a moral da história.
____ Mostrar a persistência do colibri perante o fogo que destruía a floresta.
____ Contar a atitude do colibri diante do incêndio.
____ Apresentar o problema que se iniciava na floresta.

1) Quantas letras e quantos fonemas têm estas palavras.
a) Margarida→

.

b) Espelho →
c) Ferro →

.

g) Sorte →
.

h) Honesto →

d) Guincho →
e) Papel →

f) Chuva →

.
.

.
.

i) Excesso →

.

j) Máximo →

.

k) Fixo →

.

2) Retire do texto abaixo as palavras que possuem mais letras que fonema:
Trova
Atirei um limão doce
Na janela de meu bem:
Quando as mulheres não amam
Que sono as mulheres têm!
(Manuel Bandeiras)
3) Coloque V ou F para o número de letras e fonemas das palavras abaixo:
a) ( ) chimarrão 9 L e 7 F
b) ( ) proibido 8 L e 7 F
c) ( ) humanidade 10 L e 9 F
d) ( ) vogal 5 L e 5 F
4) Qual das alternativas abaixo possui palavras com mais letras do que fonemas?
a)caderno
b)chapéu
c)flores
d)livro
e) Disco
5) Nas palavras: alma, tinto e porque, temos, respectivamente:
a) 4 fonemas - 5 fonemas - 6 fonemas.
b) 5 fonemas - 5 fonemas - 5 fonemas.
c) 4 fonemas - 4 fonemas - 5 fonemas.
d) 5 fonemas - 4 fonemas - 6 fonemas.
e) 4 fonemas - 5 fonemas - 5 fonemas.
7) O vocábulo cujo número de letras é igual ao número de fonemas está em:
a) sucedida.
b) habitando.
c) grandes.
d) espinhos.

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Componente Curricular: História

Professora: Débora Daiana

Atividade 7

Aluno:
Turma: 6º anos

Data de emissão: 16 de junho

Data de Devolução: 23 de junho

Queridos, nossas próximas atividades serão para revisarmos um pouco da matéria que vimos em
nossas aulas presenciais, portanto, você poderá consultar seu livro e seu caderno para ajudar na
resolução das atividades.
Vamos começar revisando Fato e Fonte.
O FATO é um "acontecimento" histórico, que é construído a partir do estudo das fontes
históricas; como exemplo, o Descobrimento do Brasil.
As FONTES HISTÓRICAS, por sua vez, são todos os vestígios deixados pelo homem por sua
passagem na Terra, como por exemplo, um quadro, um documento, etc.
Baseando nessas informações você irá recortar as imagens da folha em anexo com suas
legendas e irá colá-las seguindo as seguintes instruções:
No verso da folha as imagens correspondentes a Fonte Histórica
Neste espaço aqui

as imagens correspondentes a Fato.

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Componente: Geografia

Aluno (a):

Professora: Marciclei

Atividade - 6

Turma: 6º -

UNIDADE TEMÁTICA: Conexões e escalas
OBJETO DE CONHECIMENTO: Relações entre os componentes
físico-naturais
HABILIDADES:(EF06GE03X)

Data de emissão: 16 /06 /2020

Data de devolução: 23 / 06/ 2020

Atividades
1 ) A forma mais comum de orientação na superfície terrestre é por meio de referenciais
chamados pontos cardeais e colaterais. Esses referenciais indicam direções e sentidos.
a ) Quantos são os pontos cardeais ? E quais são eles?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
b ) Quantos são os pontos colaterais ? E quais são eles?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2 ) A rosas-dos-ventos é onde representamos os pontos cardeais e os colaterais. Sendo assim,
complete a rosa-dos-ventos abaixo com as informações que estão faltando.

3 ) Complete:
a ) O conjunto dos pontos cardeais e colaterais forma a ______________________________.
b ) O ________________________ fica entre o Norte e o Oeste.
c ) O Sudeste fica entre o Sul e o _________________________ .
d ) O ______________________ fica entre o Sul e o Oeste.
e ) O Nordeste fica entre o __________________ e o ___________________ .

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Nome: __________________________________________________________Componente: Ciências
Ano: 6° Turma ______________________________ Professora: Lidiane
Data da emissão: 16/06/2020

Data da devolução: 23/06/2020

Atividades de Ciências
A importância das plantas para o meio ambiente
O nosso planeta tem trilhões e milhões de espécies de plantas e árvores diferentes em todos os
continentes do mundo. Mas, você sabia que as plantas e as árvores não estão no nosso meio ambiente só
para decorar avenidas e deixar parques ainda mais esbeltos? As diversas árvores e plantas que encontramos
no nosso meio ambiente tem suma importância na vida de todos os seres vivos, depois da água sem ela seria
quase impossível os organismos vivos existirem por muito tempo.
Encontramos várias
plantas na nossa natureza tão incrível, com elas os índios conseguiam tratar doenças e infecções, fazendo
chás e compressas com plantas medicinais. Hoje em dia na atualidade, no tratamento de várias doenças
encontramos extratos de plantas nos nossos remédios. Temos farmácias populares as quais só fazem
tratamento com remédios naturais, ou seja, com os recursos que temos disponibilizados no meio ambiente.
Além de que as árvores nos
oferecem também é claro, grandes frutos deliciosos para a nossa alimentação. Como o abacate, o limão, a
laranja e a maçã por exemplo. Consumimos diversas plantas na nossa alimentação, como a alface, a rúcula,
o agrião, e todos esses diversos alimentos que são fornecidos pelas plantas são muito saudáveis para a nossa
saúde.
Mas, não só para isso que a temos. As árvores
assim como as algas são essenciais no nosso meio ambiente. Elas produzem o gás oxigênio que respiramos e
nos traz o fôlego da vida. Para entender como isso acontece, precisamos pensar que as árvores e plantas
respiram assim como nós, pois elas são organismos vivos como nós também. Ao fazer a fotossíntese
(essencial para a vida de todas as plantas), elas fazem a troca gasosa, absorvendo o gás carbônico (C0 2) e
liberando o oxigênio (02) e é com o oxigênio que elas liberam que nos mantemos vivos. Precisamos cuidar
de nossas plantas e árvores e do nosso meio ambiente, pois estamos todos conectados.

1. Por que devemos proteger as nossas árvores e plantas?

2. No passado a medicina ainda não era avançada como na atualidade, como as pessoas tratavam suas
doenças?

3. Explique com suas palavras como ocorre a fotossíntese.

4. Quais são os alimentos que as plantas e árvores nos oferecem? Cite 5.
12345-

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.

A

A

Aluno(a):__________________________________________________________________
Data de emissão: 16/06/2020

Data de devolução: 23/06/2020

Professora: Neide

Série: 6º ano

1) Pesquise sobre a obra da Tarsila do Amaral e em seguida faça um colorido bem bonito.
a) Nome da obra:____________________________________________________________
b) Quando foi pintada:________________________________________________________
c) A obra foi oferecida para quem:______________________________________________

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Componente Curricular: Ética e Cidadania
Professora: Marciclei
Atividade - 7
Aluno(a):
Turma: 6º
Unidade Temática: Identidades e alteridades
Objeto de conhecimento: Relações e narrativas pessoais
Habilidades: (EF06ER21MG )
Data de emissão: 16 / 06 / 2020
Data de devolução: 23 / 06 / 2020

Um simples gesto
O dever de servir, indicado no Evangelho (Mt 20,28 e Mc 10,45), transforma-se em alegria quando posto
em prática.
Servir ao próximo toma diferentes formas, segundo as circunstâncias da vida de cada um. Tanto pode ser uma
ajuda material, quanto um conselho, uma palavra confortadora, um gesto amigo.
Dona Irene voltava das compras quando reparou num jovem, numa banca de jornais. Era um rapaz preto
franzino, com uma “coleira ortopédica” no pescoço. Atraída por seu olhar triste, D. Irene parou e puxou
conversa.
Soube então que o rapaz tinha 15 anos, que um desvio da coluna vertebral o fazia sofrer muito, estava em
tratamento, e trabalhava para o jornaleiro, dono da banca. A senhora comprou umas revistas, e
encompridou a prosa.
Disse-lhe que avaliava como devia ser penosa aquela “coleira”, mas que era o meio para ele ficar bom,
tinha de ser perseverante, e em breve estaria recuperado.
Depois, tirou da bolsa um saco de bombons (que destinava aos netos) e com um sorriso deu-o ao rapaz:
“Estas balas são para você se distrair...”
O gesto tão simples iluminou de alegria aquele rosto triste: alguém se importara com ele; participara de
sua situação dolorosa. Dera-lhe atenção e carinho. Sentiu-se feliz!
Lucia Jordão Vilela (Adaptado)

ATIVIDADES
Descubra quais são as palavras que estão embaralhadas.

AVDI
_________________

ZTEACRE
____________________

GAELAIR
_________________

ÇATÃEON
___________________

GAMAI
____________________

SROROSI
______________________

Comente a frase “Eu acredito que, no coração dos homens, ainda possa existir amor”.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

Atividades
Nome: ________________________________________________________________ Turma: 6° ano
Componente: English

Professor: Vanusa

Data de emissão: 16/06/2020

Data de devolução: 23/06/2020

1 - Observe a seguinte lista de palavras universais. Circule as palavras que você já usou em seu dia a
dia ou já ouviu.
milkshake

Fashion

Download

shopping

desktop

Messenger

Bike

hamburger Insight

Internet

Fast food

Hiphop

play

off

Diet light notebook
Top model

e-mail

Pendrive

lanhouse

download

top

fitness

CD ROM

Hotdog

Show

usernane

upgrade

Pay per
view

outdoor

popstar

Showroom

On sale

login

Offline

Book

2 - Escolha 5 (cinco) palavras do quadro acima, copie e dê o significado.
3 - Escreva um pequeno texto (mínimo de 5 linhas), em português, no qual você utiliza palavras universais
ou seja essas palavras sem traduzir.
4 - Ilustre 5 palavras universais por meio de desenhos ou figuras recortadas de revistas e cole nessa
página.
5- Leia o texto
Nice to meet you !
My name’s Pedro. I am from São Paulo. I am a student. I’m 11 years old. I have two sisters, Maria and
Tereza and one brother. His name is Marcelo. My mother is a Science teacher and my father works at a
supermarket. I live in Campinas.
Marque com um X apenas as opções que correspondem ao que diz o texto.
(
(
(
(

) Pedro é natural do Rio de Janeiro.
) Pedro tem duas irmãs.
) O pai de Pedro trabalha num supermercado.
) O texto não informa a idade de Pedro.

(
(
(
(

)
)
)
)

A mãe de Pedro é professora de Matemática.
Pedro mora em Ribeirão Preto.
Pedro só tem um irmão
O irmão de Pedro tem 12 anos.

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Componente curricular: EDUCAÇÃO FÍSICA

6º Ano “MAURÍCIO DE SOUZA”

Nome:_______________________________________________________________________________
Data de entrega: 16/06/2020

Data de devolução: 23/06/2020

Professor: Pablo
1 - Em um dia de sol e bastante calor, os alunos foram para à aula de Educação Física em uma quadra que
não havia cobertura do sol, o professor percebendo o calor, parou a aula para que os alunos pudessem tomar
água, porém um aluno preferiu ficar chutando a bola ao gol enquanto seus colegas foram se hidratar, a aula
já estava quase no final quando esse aluno passou mal e teve que ser retirado da quadra. É correto afirmar
que a principal causa desse mal estar é:
(A) O aluno não estar usando tênis adequado para prática da Educação Física.
(B) O aluno não ter dormido bem na noite anterior da aula de Educação Física.
(C) O aluno não ter se hidratado durante a prática da aula de Educação Física.
(D) O aluno não ter feito alongamento antes da aula de Educação Física.
2 - No programa TV Globinho, a apresentadora disse que é importante incluir na prática diária de crianças e
adolescentes obesos atividades, como brincar, correr, saltar, além de outros hábitos saudáveis. É corretor
afirmar que:
(A) Os esportes praticados durante a aula de Educação Física é uma das formas de prevenir e tratar a
obesidade.
(B) Precisamos ver mais TV para nos mantermos informados sobre temas diversos como a manutenção da
saúde.
(C) Não precisamos praticar nenhum esporte, basta ver TV para poder manter uma boa saúde.
(D) Não é preciso ver TV para manter a saúde nem praticar atividades físicas para manter a saúde.
3 - Durante a exibição do desenho do Bob Esponja, o personagem Patrick, praticou uma modalidade
esportiva onde cada jogador deveria lançar a bola tentando passá-la por dentro de uma cesta colocado em
cada extremidade de uma quadra. É correto afirmar que a modalidade esportiva praticada pelo personagem
foi:
(A ) O futebol
(B) O handebol
(C) O basquetebol
(D) O voleibol
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Aluno (a):_____________________________________________________________
Data de emissão: 16/06/2020

Data de devolução: 23/06/2020

Professora: Neide

Série: 6º ano (MS)

Componente Curricular: Matemática
Unidade Temática: Números
Plano Curricular
Objetivos de Conhecimento
 Sistema de Numeração Decimal
(Introduzir a ordem das dezenas de
milhar)
 Problemas envolvendo as quatro
operações: (adição, subtração,
multiplicação e divisão)
 Operações de números naturais: (+, ,xe:)

Habilidades
 Ler, escrever e ordenar números
naturais até a ordem de dezena de
milhar.
 Resolver problemas com números
naturais envolvendo: adição e
subtração, utilizando estratégias
diversas, como cálculo, cálculo mental
e algoritmos, além de fazer
estimativas do resultado.
 Operar com os números naturais:
adição, subtração, multiplicação e
divisão.

Observação: A questão de número 6 é para ser feita no verso da folha e não no caderno
como está pedindo.

