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1-CAÇA AS PALAVRAS OU SEJA OS NOMES DOS MESES E EM SEGUIDA COLOQUE OS EM ORDEM NO QUADRO:

2-Consultando no seu livro coloque os dias da semana em inglês em ordem e coloque sua tradução:
Saturday-Tuesday-Sunday-Thursday-Monday-Wednesday-Friday

3- Agora pegue seu livro e faça a atividade da pagina 161 days of week que são os dias da semana e olhe na
pagina 72 o numero 5 e 6 e faça-os:

4- Olhando no seu livro escreva aqui pelo menos 5 animais que você já viu:
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ATIVIDADES DE CIÊNCIAS
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Componente: Ciências
Professora: Lidiane
Data da emissão: 19/05/2020
Data da devolução: 26/05/2020

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Data de emissão: 18/05/2020 Data de devolução: 25/05/2020
EDUCAÇÃO FÍSICA 6 º Ano MAURICIO DE SOUZA
Nome :____________________________________________________ Professor: Pablo

Alongamento.
O alongamento são exercícios físicos que visam à preservação e o
aperfeiçoamento do grau de flexibilidade muscular, a prática do mesmo
favorece o estiramento das fibras musculares, contribuindo para que o seu
comprimento aumente. Isso ocorre devido o aumento da temperatura dos
músculos, quanto mais se alonga um determinado músculo maior será o fluxo
da articulação controlada por ele e melhor será a sua flexibilidade.
Benefícios do alongamento: São inúmeros os benefícios do alongamento,
tanto para os atletas como para os sedentários, desde que seja feito corretamente
e de preferência com a supervisão de um profissional da área. Suas vantagens
são:
 Proporciona o bem estar físico e mental do praticante;


Estimula o desenvolvimento da percepção do próprio corpo;



Reduz a probabilidade de desenvolver lesões musculares;



Restringe os riscos de disfunções da coluna;



Melhora a postura;



Diminui a tensão muscular;



Ameniza cólicas menstruais em atletas;



Suaviza a irritabilidade muscular;



Estimula o cérebro a liberar a serotonina, o hormônio do bem estar;



Diminui a incidência de cãibras.

1-Descreva quais alongamentos são feitos nas aulas de educação física.

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Componente: Geografia

Professora: Marciclei

Aluno (a):
Data de emissão: 19 /05 /2020

Atividade - 3

Turma: 6º Data de devolução: 26 / 05 / 2020

As relações entre trabalho e paisagem

Já nas áreas agrícolas, a paisagem pode ser
marcada pela presença de máquinas ou de
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humano. Também sabemos que as pessoas
executam diferentes funções dentro da divisão
social do trabalho. Para cada uma das funções,
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1- O texto fala sobre paisagens naturais ou
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As atividades econômicas

_______________________________________
As

principais

atividades

econômicas

da

_____________________________________.

sociedade são o extrativismo, a indústria, a
agropecuária, o comércio e a prestação de
serviços. Muitas paisagens se diferenciam de
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da sociedade?
_______________________________________

Há paisagens onde as atividades extrativistas
são predomina. A paisagem do centro de
algumas metrópoles se caracteriza pela grande
quantidade de comércio e de pessoas circulando
nas ruas. Isso ocorre porque o comércio é a
atividade

2- Quais são as principais atividades econômicas

mais
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_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

lugares.

Já nas áreas agrícolas, a paisagem pode ser
marcada pela presença de máquinas ou de
pessoas trabalhando na lavoura ou no trato de
animais

_______________________________________

.

A paisagem do centro de algumas metrópoles

3 - Qual é o exemplo de atividade extrativista
mostrada no texto?
_______________________________________
_______________________________________

se caracteriza pela grande quantidade de

_______________________________________

comércio e de pessoas circulando nas ruas. Isso

_______________________________________

ocorre porque o comércio é a atividade mais
importante

nesses

lugares.

4- O que é uma metrópole?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5 - Onde você vê maior quantidade de pessoas: numa metrópole ou numa paisagem rural ? Qual relação
disso com as atividades econômicas?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
6 - No poema “Canto à minha cidade”, demonstra as transformações que ocorreram em Divinópolis. Leia o
poema e observe a fotografia da cidade de Divinópolis (MG) nos dias atuais. Depois, responda às questões.
Canto à Minha Cidade
Minha cidade hoje é grande
Mas começou pequenina
Não tinha prédios, nem fábricas
Não possuía oficinas.
O seu nome é Divinópolis
Seu apelido é Princesa
Seu povo é trabalhador
O trabalho é sua riqueza.
As nossas siderurgias
Furam o céu de chaminés
E esta é a melhor paisagem

Vista da cidade de Divinópolis, MG (2016)

Da terra de Candidé[...]

a ) Identifique as transformações ocorridas na cidade de Divinópolis
.______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
b ) Qual é a atividade econômica retratada no poema ? Aponte o verso que justifica sua resposta.
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
c ) Com base no exemplo dado pelo poema, podemos afirmar que o espaço geográfico está sempre em
transformação ? Por quê? Qual é o agente transformador do espaço geográfico?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Data de emissão: 19 / 05 / 2020
Data de devolução: 26 / 05 / 2020 - Prof.ª: Marciclei

Ética e Cidadania

Texto 3: Nossa família, nossa vida
A vida nos ensina que tudo o que aprendemos em nossa infância é o que vai dirigir nossa vida. É
fundamental para as ideias e para os sentimentos.
Margarida, abandonada pelos pais aos 6 anos, foi criada em internato de órfãos. Aos 15 anos saiu para
trabalhar numa família, que a teve quase como filha. Deu-se muito bem. Continuava a estudar.
Aos vinte anos tinha sempre problemas em relação às amizades. Não gostava de se aprofundar, embora
tratasse todos bem e fosse simpática.
Teve um namorado que a entendeu bem e a ajudou a superar imagens erradas da vida de família que lhe
ficaram gravadas em sua primeira infância. Foi a sua salvação.
A família dá-nos por antecipação as imagens do que será nossa vida.
Toda confiança que temos de pessoas, profissões e situações, são vividas antes em família. Esta deve dar
a segurança interior dos valores que firmam nossa felicidade futura. Então a esperança, a certeza de bens
que precisaremos começam a despontar em nossa própria família.
Por isso Cristo quis ter uma família (Lc 2,51).
Mons. Paulo Daher

ATIVIDADES

Responda
O que é, afinal, uma família?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Quais as problemáticas pelas quais a família está passando hoje?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
A adoção é um ato de amor ao próximo. O que você acharia de ter um irmão adotivo?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Responda no quadro:
Em sua casa, como são divididas as tarefas entre os membros da família?
Membros
Tarefas

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

Atividades de Português

Nome________________________________________ Série: 6ºano “MA” e “MS” Prof.ª: Úrsula
Data de emissão: 19/05/20

Data para Devolução: 26/05/20

1- Reescreva o texto abaixo, pondo os acentos que foram omitidos.
“Voce ja conhece os numeros naturais! São aqueles que normalmente usamos para contar (1, 2, 3, 4 etc.), alem de
zero. Eles foram os primeiros numeros criados pelos seres humanos.
Ha milhares de anos, quando nossos antepassados viviam da caça, eles escreviam numeros fazendo marcas num
pedaço de madeira ou de osso. Cada marca indicava um animal caçado.
Mas o mundo foi se modificando. Surgiram a agricultura, o pastoreio e o comercio. Apareceram as primeiras
cidades e tambem os grandes imperios.
Ai foi preciso inventar maneiras mais adequadas de escrever numeros. Pois, convenhamos, não era nada pratico para
um comerciante, com mais de 100 sacos de arroz, registrar esse numero com marcas em um osso.
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Série: 6º ano – Maurício de Souza
1) Represente com símbolos do Sistema de Numeração Romano.
a) 22=

b) 420=

c) 50=

d) 9=

e) 254=

f) 5000=

g) 300=

h) 90=

2) Escreva o sucessor de cada número natural a seguir:
a) 56=

b) 98=

c) 34=

d) 65=

e) 23=

f) 99=

3) Escreva o antecessor de cada número natural a seguir:
a) 56=

b) 98=

c) 34=

d) 65=

e) 23=

f) 99=

4) Dois ou mais números que se seguem-na sucessão dos números naturais são denominados
consecutivos. Por exemplo, os números 20, 21, 22 e 23 são números naturais consecutivos.
Na sucessão dos números, qual é o primeiro número consecutivo de:
a) 79=

b) 1000=

c) 65=

d) 98=

e) 45=

f) 204=

5) Observe a sequência dos números naturais pares: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14,... Nessa
sequência, qual número par vem logo depois de:
a) 38=

b) 22=

c) 44=

d) 312=

e) 56=

f) 110=

6) Observe a sequência dos números naturais ímpares:1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,... Nessa sequência,
qual número ímpar vem logo depois de:
a) 53=

b) 21=

c) 45=

d) 311=

e) 97=

f) 109=

7) Calcule às operações:
a) 3246 +782 =
b) 8231 + 2314 =
c) 5302 +4123 =
d) 543 – 274 =
e) 734 – 2 1 3 =
f) 843 – 384 =
g) 456 x 3 =
h) 321 x 3 =
i) 798 x 3 =
j) 636 : 3 =
k) 723 : 3 =
l) 852 : 3 =
Boa sorte!
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