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

Nome :

Série:6ºanos “MS E MA”

Profª: Úrsula

Componente Curricular: Português
Unidade Temática: Texto
Objeto de Conhecimento: Gênero Textual e Substantivo
Habilidades: Leitura e
Aprimoramento Textual
Data de emissão: 18/08/2020
Data para Devolução: 25/08/2020

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.

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Componente Curricular: História

Professora: Débora Daiana

Atividade 16

Aluno:
Turma: 6º ano ______
Data de emissão: 18 de agosto
Data de Devolução: 25 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

2) Primeiro personagem que ganha vida e vai

1) Invenção criada por Larry, que apagava e

beber água no bebedouro. ____________

acendia as luzes com o estalar dos dedos.

4) O que a estátua gigante da Ilha da Páscoa

______

sempre queria comer.

2) Nome do cavalo de Theodore Roosevelt._____

5) Rebecca era a _____________ do museu.

3) A segunda tarefa de Larry era prender os

6) Para resolver seu problema com os homens

______________, senão eles iriam devorá-lo.

das cavernas, Larry lhes dá um objeto que produz

5) No início do filme, Larry levou seu filho para

fogo. Esse objeto é um __________________.

patinar no ____________.

8) Para acalmar Rex, o Tiranossauro, Larry deve

7) Na sua primeira tentativa de fugir de Átila e os

jogar para ele um ________________.

hunos, Larry entra em um __________________.

10) Lugar por onde o homem da caverna escapa

9) Na sua primeira noite no novo emprego, Larry

do museu. _______________________

recebe um importante aviso: não deve deixar

12) Para tentar acalmar Átila e os hunos, Larry

nada entrar ou _________________ do museu.

usa truques de ________________.

11) Para escapar do ataque dos pequenos

13) Quem rouba a placa do faraó: antigos

homenzinhos, Larry recebe a ajuda de Theodore

____________________ do museu.

Roosevelt e os dois fogem montados em um

15) Na sua primeira noite no museu, Larry recebe

______________.

suas chaves, uma lanterna e um _____________,

12) Animal que sempre pegava as chaves de

com instruções de como cuidar do museu.

Larry e implicava muito com ele. ____________

16) Nome do personagem principal da história,

14) Única pessoa que conhecia as instruções da

que não conseguia arranjar empregos, até ir

placa para fazer com que todos no museu o

trabalhar num museu. _________________

obedecessem. __________________

17) Objeto que dava vida a tudo que havia no

17) No que se transformava tudo o que saísse do

museu: ________________ de Akmenrah.

museu e ficasse exposto à luz do sol:
______________________.

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Componente: Geografia
Professora: Marciclei

Aluno(a):

Atividade - 16

Turma: 6º -

UNIDADE TEMÁTICA: O Planeta Terra
OBJETO DE CONHECIMENTO: Relações entre os componentes físiconaturais
HABILIDADES: (EF06GE03) , (EF06GE05)

Data de emissão: 04 /08 /2020

Data de devolução: 11 / 08 / 2020

Movimentos da Terra
A Terra faz movimentos constantes no espaço. Esses
movimentos são chamados de rotação e translação.
Acompanhe a seguir as explicações sobre cada um
deles

Rotação
Rotação é o movimento onde a Terra gira em torno de seu próprio eixo. Esse movimento
acontece no sentido anti-horário e dura exatamente 23 horas 56 minutos 4 segundos e 9
centésimos para ser concluído, sendo o responsável por termos o dia e a noite.

Quando um lado do planeta está para o lado do sol, é dia, e, consequentemente, do lado oposto é
noite. Sem o movimento da Rotação não haveria vida na Terra, já que este movimento
desempenha um papel fundamental no equilíbrio de temperatura e composição química da
atmosfera.
O movimento de rotação da Terra ocorre de oeste para leste, ou seja, a porção Leste vê o nascer
do sol primeiro que o Oeste. Como exemplo podemos citar o Brasil e o Japão, onde a diferença
de fusos horários é exatamente 12 horas. Deste modo, quando no Japão são 6h da manhã, no
Brasil são 6h da tarde.

Translação
O movimento de translação é aquele que o planeta Terra realiza ao redor do Sol junto com os
outros planetas. O tempo necessário para completar uma volta ao redor do Sol é de 365 dias, 5
horas e cerca de 48 minutos e ocorre numa velocidade média de 107.000 km por hora.

O tempo que a planeta leva para dar uma volta completa ao redor do Sol é chamado "ano". O ano
civil, aceito por convenção, tem 365 dias. Como o ano sideral, ou o tempo concreto do movimento
de translação, é de 365 dias e 6 horas, a cada quatro anos temos um ano de 366 dias, dia este
que é acrescido ao nosso calendário no mês de fevereiro e que recebe o nome de ano bissexto.
O movimento de translação é o responsável pelas quatro estações do ano: verão, outono, inverno
e primavera, que ocorrem em razão das diferentes localizações da Terra no espaço.

Atividades
1)Qual o movimento que a Terra realiza é responsável pela sucessão dos dias e das noites?
_________________________________________________________________________
2. Qual a duração desse movimento?
_________________________________________________________________________
3. Qual o nome do movimento que a Terra realiza em torno do Sol?
________________________________________________________________________
4. Qual a duração desse movimento?
________________________________________________________________________
5. A inclinação do eixo da Terra junto com o movimento em torno do Sol é responsável pelas:
________________________________________________
6 ) Por que a superfície da Terra é iluminada e aquecida de forma desigual pela energia solar?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
7 ) Explique o fenômeno conhecido como movimento aparente do sol.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Nome: __________________________________________________________
Ano: 6° Turma ______________________________ Professora: Lidiane
Data da emissão: 18/08/2020 Data da devolução: 25/08/2020

Componente Curricular: Ciências
Unidade Temática: Terra e Universo
Objeto de conhecimento: Forma, estrutura e movimentos da Terra
Habilidade: EF06CI12
As rochas são formadas por minerais
Os minerais são substâncias inorgânicas, isto é, não se originam de nenhum animal, planta ou outro ser vivo.
Eles formam as rochas e os solos do planeta Terra. São encontrados na superfície do planeta e, também, nas
profundezas subterrâneas. Exemplos de minerais: quartzo, mica, feldspato, enxofre, ferro, potássio, cálcio, etc.
Os principais tipos de rochas são as magmáticas ou ígneas, sedimentares e metamórficas.
Existem dois tipos de rochas magmáticas: as rochas magmáticas extrusiva ou vulcânica e a rocha magmática
intrusiva ou plutônica.
De um modo geral as rochas MAGMÁTICAS, também conhecidas como ÍGNEAS, se formaram, e ainda se
formam, a partir de erupções vulcânicas. Um dos materiais expelidos dos vulcões (a lava) ao chegar à superfície
terrestre, resfria e endurece, formando rochas. Alguns exemplos de rochas ígneas são a pedra-pomes, o granito e o
basalto.
O granito é uma rocha encontrada em grande quantidade nos estados da Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio
de Janeiro e Espírito Santo. O Brasil é um dos maiores exportadores e produtores de granito do mundo. O granito é
encontrado em reservas de montanhas rochosas, chamado de jazidas, locais em que a pedra está em seu estado natural.

Granito

Pedra pomes
Atividades (Responda no verso da folha)

1. O que significa dizer que os minerais são substâncias inorgânicas?
2. Dê três exemplos de minerais que podem ser encontrados nas rochas.
3. As rochas magmáticas também são conhecidas como rochas ______________
4. Como as rochas magmáticas se formam?
5. Dê três exemplos de rochas magmáticas.
6. Quais são os estados brasileiros com grande quantidade de granito?

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

Componente Curricular: Artes

Professora: Neide

Série: 6º ano____________

Aluno (a):___________________________________________________________________________________________________________
Data da emissão: 18/08/2020

Data de devolução: 25/08/2020

Unidade Temática: Artes visuais
Conteúdo Relacionado: Processo de Criação
Plano Curricular
Objeto de Conhecimento


Habilidades



Materialidade

EF69AR05
EF69AR06

Atividade
 Você terá que confeccionar um cartão com uma mensagem de otimismo referente ao
que estamos passando (pandemia) a um colega da sua turma. ( Use sua criatividade
faça um cartão bem bonito).
 Pesquise modelos de cartões no GOOGLE e a mensagem, você pode também criar a
sua mensagem.
 Não esqueça de colocar o nome do colega e assinar o seu no final.
 Os cartões primeiramente vão passar por mim para eu dar a nota e na próxima
semana será entregue ao colega que você enviou, por isso, peço que deixe o cartão
na escola.

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

Aluno(a):
Unidade Temática: Identidades e alteridades
Habilidades: (EF06ER21MG)
Data de emissão: 18 / 08 / 2020

Atividade - 16

Turma: 6º
Objeto de conhecimento: Relações e narrativas pessoais
Data de devolução: 25 / 08 / 2020

Seis Lições de Relações Humanas
Seis palavras mais importantes: → “Eu admito que
cometi um erro”
Cinco palavras mais importantes: → “Você fez um bom
trabalho”
Quatro palavras mais importantes: → “Qual a sua
opinião?”
Três palavras mais importantes: → “Pode, por favor”
Duas palavras mais importantes: → “Muito obrigado”
Uma palavra mais importante:
→ “Nós”
Uma palavra menos importante: → “Eu”
A sabedoria divina criou o homem como um ser social,
portanto, para viver em sociedade. Parece a coisa mais
simples do mundo e é, na teoria e na prática. Encontramos na relação acima os sinais indeléveis do Cristianismo e
da Doutrina Espírita que é a mesma coisa.
Admitir que se cometem erros, pois afinal somos todos imperfeitos, é uma atitude positiva no combate ao orgulho.
Elogiar sinceramente o trabalho de alguém é dar prova de valorização do próximo. Pedir a opinião de alguém é
repartir responsabilidades, tendo em estima a experiência do próximo. Ser acessível, dar abertura para que o
próximo se aproxime sem receio de levar um “não” como resposta, muitas vezes por questões singelas. Agradecer,
como é fácil ser grato. Duas palavras apenas – muito obrigado – com o poder de afastar pesadas nuvens de
incompreensão. E a palavra “nós” é um convite a partilhar, ao invés de “eu”, tem o poder de derrubar muralhas.
Se o relacionamento humano muitas vezes se torna difícil é porque muitos se sentem desobrigados de exercitar
modos civilizados, que são perfeitamente passíveis de serem praticados, trazendo mais qualidade à vida de todos.
Ninguém aguenta por muito tempo olhar uma fisionomia fechada, enigmática, de alguém que parece estar de mal
com o mundo inteiro.
É tão mais fácil sorrir, compartilhar, repartir... conjugar o verbo amar: Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós
amais, eles amam... Assim ensinava Jesus.
Helena Delphino Bragatto
Núcleo Kardecista Paz, Amor e Fraternidade
http://www.usesaocarlos.com.br/Mensagens/seis_licoes.htm

ATIVIDADES
1 ) Complete o acróstico abaixo:
Q ___ ___ ___ ___ ___ o homem se conhecer
U ___ ___ ___ ___ suas forças na luta
E ___ busca de um mundo melhor,
M ___ ___ ___ ___ de paz, sem arma e disputa.
S ___ ___ ___ ___ ___ de seu valor
O ___ ___ ___ ___ ___ ___ ao redor com amor.
U ___ ___ ___, pois, aprender a lição:
E ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ o eu verdadeiro,
U ___ ___ ___-se aos outros, fazer-se irmão.

2 ) Que atitudes você precisa melhorar para conviver em grupo na classe? E em casa? E com
seus amigos?

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

Aluno (a) : ___________________________________________________________________________
Turma: 6 º MACHADO DE ASSIS
Data de emissão: 18/08/2020

Professor: Pablo Zebral
Data de devolução: 25/08/2020

 Componente curricular – EDUCAÇÃO FÍSICA
 Unidade temática – DANÇA
 Objeto de conhecimento – DANÇA
 Habilidade – EF67EF11
Dança Folclóricas
As danças folclóricas são uma forma de desenvolver essa expressão artística com base em tradições e costumes de um povo.
Elas podem ser executadas de várias formas com pares ou em grupos e a forma original de dançar e cantar permanece
praticamente a mesma. Em diversos países, a dança folclórica é a expressão daquele povo.
No Brasil, as danças folclóricas sofreram influências das tradições dos estados, dos povos africanos e europeus. Dessa forma,
dependendo do estado, as danças podem ser mais influenciadas por essas culturas. Além disso, a Igreja Católica também ajudou
no surgimento de personagens e contos da história brasileira. Uma das principais características das danças folclóricas do país
são as músicas simples e os personagens chamativos.

O Reisado

Dança popular que ocorre entre a véspera de natal e o dia seis de janeiro, Dia de Reis. Também chamada de folia de Reis, essa
dança envolve cantores e músicos que vão até as casas para anunciar a chegada do Messias. As pessoas que participam
possuem diversos personagens e são acompanhados por instrumentos como o violão, a sanfona, o triângulo e a zabumba.

Maracatu
O surgimento do maracatu causa controvérsias; porém, acredita-se que ele surgiu por volta de 1700, trazido pelos portugueses ao
Brasil. A dança tinha partes com coreografias e teatro e era acompanhada por músicos e dançarinos. Esses vestiam roupas que
remetiam a realeza (porta-estandarte, rei, rainha, príncipes, duquesas e duques, etc.). Posteriormente, o maracatu passou a ser
realizado durante o Carnaval. Além disso, a dança tem a participação de instrumentos como zabumba e ganzas.

Pau-da-bandeira
Dança realizada principalmente na região nordeste que acontece, principalmente, durante o dia de Santo Antônio. Um tronco é
escolhido e carregado pelos homens da cidade. Como manda a tradição, as mulheres que desejam casar devem tocar esse
tronco.

Maneiro-Pau
Dança com maior influência no estado do Ceará, Maneiro-Pau conta com dançarinos que realizam os passos em rodas e com
pedaços de pau nas mãos. Esses pedaços são batidos no chão formando o ritmo da dança. Durante toda a coreografia, alguns
participantes duelam enquanto outros batem no chão.

Caninha Verde
Dança portuguesa que foi inserida no país durante o ciclo do açúcar. Também foi praticada em colônias de pescadores, festas de
casamento e cordões.

Bumba meu Boi
Um dos símbolos folclóricos do Brasil, o Bumba meu Boi mescla dança, música e teatro. Além disso, é praticado nas mais
variadas regiões do país. Os personagens cantam e dançam para contar a história de um boi que morreu e ressuscitou após ter
sua língua cortada para satisfazer os desejos de uma mulher grávida.

Frevo
O frevo, dança típica do estado do Pernambuco, surgiu no século XIX e atualmente é uma das vertentes do Carnaval no Brasil. A
música tocada durante a festa não possui letra e uma banda toca para embalar os foliões. Conta com diversos passos de danças
com malabarismos, passos elaborados, rodopios e saltos. Além disso, o dançarino tem a possibilidade de improvisar à medida que
a dança evolui.

Fandango
Essa dança chegou à região sul do Brasil por volta de 1750 e foi trazida por portugueses. Os dançarinos recebiam o nome de
folgadores e folgadeiras dançavam em festas executando diversos passos. Atualmente, permanece preservado na região com
passos, música e canto. Os instrumentos mais usados são as violas, a rabeca, o acordeão e o pandeiro. Os dançarinos vestem
roupas típicas da região e rodam próximo ao seu par, mas sem se tocar. Eles se movimentam para atrair a atenção do outro e os
homens sapateiam de forma contínua. A dança contém traços de valsas e bailes e forte presença de sensualidade.

Carimbó
Enquanto os homens vestem camisas e calças lisas, as mulheres utilizam blusas com ombros à mostra e saias rodadas. Os
casais ficam em fileiras e o homem se aproxima de seu par batendo palmas. Segue-se passos de volteio e as mulheres também
jogam um lenço no chão para que seu parceiro possa pegar como forma de respeito.

Samba
O samba chegou junto com os negros ao Brasil e primeiramente era dançado apenas nas senzalas pelos escravos. Os
primeiros estados brasileiros a difundirem esse ritmo foram o Rio de Janeiro, a Bahia e o Maranhão. A dança tinha sons de
percussão e batidas com os pés. Já o samba de roda surgiu na África e também veio para o Brasil através dos escravos. O samba
de roda é praticado em círculos e as pessoas têm a liberdade nos movimentos. Pode ser visto principalmente em estados como
Rio de Janeiro e Bahia.

1- Faça uma pesquisa sobre as danças folclóricas no brasil .
2- Já praticou algum estilo
Sim ( ) não ( )
3- Qual pais surgiu o samba de roda ?
4- Em qual ano a dança fandango chegou no brasil ?
5- A dança frevo surgiu em qual século?

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Atividades
Nome: __________________________________________________Ano de Escolaridade: 6º ano
Componente Curricular: Língua Inglesa
Professora: Vanusa
Data de emissão: 18/08/2020
Data de devolução: 25/08/2020
Unidade Temática: Gramática
Objeto de Conhecimento: Adjetivos possessivos
Habilidade: (EF06LI23) Empregar, de forma inteligível, os adjetivos possessivos.

1-Lembrando que os pronomes possessivos são ( my,your,her,his,its,our,their). E como foi visto
semana passada, consulte no seu caderno para completar as frases com os pronomes
possessivos:
EXEMPLO:SHE IS ANA.THIS IS HER HOUSE.
a-I am John . This is ______name.
b-You are Theo . That is _____car.
c-He is a new actor. _____name is Carlos.
d-She is a new teacher._____name is Julia .
e-It is my dog. ______name is Thor.
f-We are students.______classroom is big.
g-They are teachers._____jobs are very important.
2-Traduza os pronomes ,consulte no caderno ou em seu livro:
I
eu
you
he
she
it
Ele /ela
we
you
they

my
your
his
her
its
our
your
their

sua(s), dela
nosso(s), nossa(s)

3-Vamos traduzir as frases lembrando que this= esse(a), house=casa, family=família ,car=carro,
pencil=lápis ,eraser=borracha,school=school.
a- This is my house.
b- This is your family.
c- This is her car.
d- This is his pencil.
e- This is our eraser.
f- This is their school.

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.
16ª Atividade de Matemática
Componente Curricular: Matemática

Professora: Neide

Série: 6º ano (MS)

Aluno (a):______________________________________________________________________________________________
Data de emissão: 18/08/2020

Date devolução: 25/08/2020

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



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

Habilidades



EF07MA02
EF07MA03

Atividades
1) Os números abaixo são formados por quantos algarismos?
a) 851.527= ____________________________________
b) 376.825.465=_________________________________
c) 36.879=______________________________________
d) 73.546.970=__________________________________
e) 9.493.574=___________________________________
2) Qual é o maior e o menor número, da questão anterior?
a) Maior:______________________________________
b) Menor:_____________________________________
3) Escreva quatro números utilizando esses algarismos 5, 7, 9.
R:____________________________________________
4) Observe a sequência e responda as questões abaixo:
80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91…
a) Qual é o sinal de pontuação que indica uma sequência infinita?
R:________________________________________________________________________

c) Escreva os três primeiros números, após a sequência acima?
R:_______________________________________________________________________
5) Escreva os antecessores e sucessores dos números abaixo:
a) _____ 45 _____

c) _____ 64 _____

e) _____ 88 _____

b) _____ 53 _____

d) _____ 73 _____

f) _____ 91 _____

6) Observe o calendário abaixo e responda:
a) O mês do seu aniversário:__________________________________________________
b) O nome do mês em que comemoramos o Natal. _________________________________
c) Quais são os meses com 30 dias? ____________________________________________
_________________________________________________________________________
d) Quais São os meses com 31dias? _____________________________________________
__________________________________________________________________________
d) Em que mês estamos? ______________________________________________________
e) Escreva seu antecessor e o seu sucessor. _______________________________________

