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

Nome:

Série: 6ºanos “MS E MA”

Profª: Úrsula

Componente Curricular: Português
Unidade Temática: Texto-Acentuação
Objeto de Conhecimento: Gênero Textual, Gramática Explícita
Habilidades: Leitura e
Aprimoramento Textual, adequação gramatical.
Data de emissão: 28/07/2020
Data para Devolução: 04/08/2020

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.
13ª Atividade de Matemática
Aluno (a):_______________________________________________________________________________________________
Data de emissão: 28/07/2020

Data de devolução: 04/08/2020

Professora: Neide

Série: 6º ano (MS)

Componente Curricular: Matemática
Unidade Temática: Números


Plano Curricular
Objetivos de Conhecimento
Problemas envolvendo as quatro operações.



Habilidades
(EF06MA02)
(EF06MA03)
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ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Componente Curricular: História

Professora: Débora Daiana

Atividade 13

Aluno:
Turma: 6º ano ______
Data de emissão: 28 de julho
Data de Devolução: 04 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

Para ilustrarmos um pouco mais o assunto que iniciamos nas últimas atividades sobre museus,
você deverá assistir ao filme UMA NOITE NO MUSEU 1; assistindo a este filme vamos conhecer
um pouco mais sobre museus e revisar Fatos e Fontes Históricas.
Vá assistindo ao filme e fazendo anotações que achem necessárias, como nomes dos
personagens, fatos ocorridos, fontes históricas que aparecem... Nas próximas semanas vocês
farão atividades sobre o filme.

Não se esqueçam da pipoca! Bom filme.
Abraços... Saudade de vocês!!!
Se você não conseguir assistir o filme pelo Youtube, pelo link abaixo, pode pegar o filme
emprestado na secretaria da escola no horário que você busca suas atividades.
https://www.youtube.com/watch?v=Us7NlySuQFo&list=PL5Mh2ddeIjLlKFTnFlj1plYJADXrw0Aq0

Se for possível, tire uma foto assistindo ao filme e poste no grupo ou em suas redes sociais e me
marque. Beijos.

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Componente: Geografia

Aluno (a):

Professora: Marciclei

Atividade - 13

Turma: 6º -

UNIDADE TEMÁTICA: Conexões e escalas
OBJETO DE CONHECIMENTO: Relações entre os componentes físiconaturais
HABILIDADES: (EF06GE08X)

Data de emissão: 28 /07 /2020

Data de devolução: 04 / 08 / 2020

Localização no espaço geográfico
Quando queremos indicar a alguém onde é nossa casa, podemos usar um ponto de referência, como
uma avenida. Porém, se queremos localizar na superfície do nosso planeta uma cidade ou um navio em
alto-mar, precisamos de orientação mais precisas.
Para facilitar a localização de qualquer ponto na superfície da Terra, foram criadas linhas que recebem
o nome de paralelos e meridianos. Essas linhas não existem na realidade, elas aparecem nos mapas e
nos globos terrestres para localizar os lugares. Por isso, são chamadas linhas imaginárias.
Os paralelos são linhas imaginárias horizontais que circundam planeta. O principal é a linha do
Equador, que divide a Terra em duas partes iguais chamadas de hemisférios: o Hemisfério Norte e o
Hemisfério Sul.
Existem quatro paralelos mais importantes, sendo que dois estão localizados no hemisfério norte e dois
estão localizados no hemisfério sul. São dois círculos polares e dois trópicos.
São eles: Trópico de Câncer e Círculo Polar Ártico, localizados no hemisfério norte, e Trópico de
Capricórnio e Círculo Polar Antártico, localizados no hemisfério sul
Os meridianos são linhas imaginárias que dividem o planeta como se fossem gomos de uma laranja, já
que se estendem de um polo a outro. São círculos imaginários que cortam os paralelos
perpendicularmente e vão do Polo Norte ao Polo Sul.
O meridiano central divide a Terra em duas partes iguais, passando pelos polos. Cada metade da esfera
foi chamada de hemisfério: hemisfério leste ou oriental e hemisfério oeste ou ocidental.
Como a Terra é redonda, foi preciso estabelecer o lugar pelo qual passaria essa linha imaginária, o
meridiano central. Ficou estabelecido que o meridiano de Greenwich, que passa pelo observatório
astronômico no bairro de Greenwich, em Londres, na Inglaterra, seria o meridiano principal, que
corresponde a 0º. A partir desse meridiano, foram traçados outros, indicados por graus. Tem o valor
máximo de 180º nos hemisférios Leste e Oeste.
Principais Paralelos
Meridianos

Atividades
1 - Com base no texto, complete as lacunas:
a) Os .................................. são círculos imaginários traçados paralelamente à linha do Equador.
b) O Equador é o círculo máximo ou maior, ele divide a Terra em dois hemisférios ...................... e
sul.
c) Os ..................................... são linhas imaginárias verticais que passam pelos dois pólos.
d) O meridiano inicial, ou meridiano de Greenwich passa nas proximidades da cidade de Londres
na ..........................................
e) O meridiano de Greenwich divide a Terra em dois hemisférios: ............................... ou Leste e
................................................... ou Oeste.
2)
a

Pinte com cores diferentes, o hemisfério
Norte e o hemisfério sul. Em seguida
complete a legenda com as cores
escolhidas.

3 ) Pinte com cores diferentes , o hemisfério
Leste e o hemisfério Oeste. Depois complete
Legenda.

4 ) Complete as lacunas.
a ) Em relação ao Equador, a maior parte do Brasil encontra-se no hemisfério______________
b ) Em relação ao Meridiano de Greenwich, o Brasil se localiza totalmente no hemisfério
________ ou hemisfério _________________________ .

Atividades

1. Qual o nome das principais camadas da Terra?
Assinale a alternativa correta nas questões 2, 3 e 4:
2. A crosta terrestre é:
a) A camada com 2900 km de espessura, temperatura de 3.000 °C e presença de magma.
b) A camada mais externa, com espessura de 7 a 70 km, temperaturas mais amenas e onde há formação de
rochas e minerais em estado sólido.
c) É a camada mais interna, a temperatura pode chegar a 6.000 °C e é composta por ferro e níquel.
d) Nenhuma das alternativas.
3. O núcleo é:
a) A camada com 2900 km de espessura, temperatura de 3.000 °C e presença de magma.
b) A camada mais externa, com espessura de 7 a 70 km, temperaturas mais amenas e onde há formação de
rochas e minerais em estado sólido.
c) É a camada mais interna, temperatura pode chegar a 6.000 °C e é composta por ferro e níquel.
d) Nenhuma das alternativas.
4. O Manto é:
a) A camada com 2900 km de espessura, temperatura de 3.000 °C e presença de magma.
b) A camada mais externa, com espessura de 7 a 70 km, temperaturas mais amenas e onde há formação de
rochas e minerais em estado sólido.
c) É a camada mais interna, temperatura pode chegar a 6.000 °C e é composta por ferro e níquel.
d) Nenhuma das alternativas.
5. Em qual das camadas os seres humanos vivem?

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.
12ª Atividade
Aluno (a):___________________________________________________________________________________________________________
Data da emissão: 28/07/2020

Data de devolução: 04/08/2020

Professora: Neide

Série: 6º ano _______________

Componente Curricular: Artes
Unidade Temática: Teatro
Conteúdo Relacionado: Eu, corpo e voz.
Plano Curricular
Objetivos de Conhecimento









Apresentar os elementos centrais da linguagem teatral
Discutir formas de se contar histórias usando o corpo e a voz.
Reconhecer elementos teatrais e suas linguagens.
|Apresentar diferentes linguagens teatrais no Brasil e no mundo.
Apresentar alguns conceitos e possibilidades da composição teatral.
Estimular a reflexão do papel do ator e das artes cênicas como
produtores culturais.
Estimular a imaginação e a criação teatral.
Ampliar conceitos e possibilidades de criação cênica por meio da
improvisação e composição.

Habilidades



EF69AR24
EF69AR25

Atividades: (Livro de Artes-6º ano) Páginas (50 e 51). Ler, observar as imagens e responder.
Respostas pessoais.
1) Como é o teatro que você conhece ou imagina?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2) Qual imagem se aproxima mais do que é teatro para você? Por quê?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3) Existe algum elemento que ligue essas imagens?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4) O que você considera mais importante para que aconteça o teatro?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

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

Aluno (a):
Unidade Temática: Identidades e alteridades
Habilidades: (EF06ER21MG)
Data de emissão: 28 / 07 / 2020

Professora: Marciclei

Atividade - 13

Turma: 6º
Objeto de conhecimento: Relações e narrativas pessoais
Data de devolução: 04 / 08 / 2020

O valor de uma amizade
Dois primos saíram de férias. Fizeram viagem cheia de contratempos. Chegaram a uma encruzilhada.
João havia decidido ir pela direita. Filipe o ofendeu dizendo que ele era desconfiado e por isso achava que
seu caminho seria o melhor. João, aborrecido, parou. Escreveu na areia: “Hoje, meu melhor amigo me
ofendeu seriamente. Sinto-me ferido, sem amigo e solitário”. Sem se comunicarem e de mau humor,
seguiram viagem.
Com sede, a reserva de água havia terminado. Chegaram a um verdadeiro oásis. Havia uma nascente
de água. Filipe e João se refrescaram. Descansaram. O calor estava forte. Resolveram tomar banho no
pequeno lago.
Filipe entrou na água e disse que dava pé. João se animou e entrou no pequeno lago. Estava muito
contente e feliz. Deu mais braçadas para o centro, mas o local era bem mais fundo. Como não soubesse
nadar bem, começou a afundar.
Gritou por socorro a Filipe. Este não ligou, pensando que gritava para se divertir. Quando viu que a coisa
era séria, Filipe foi nadando, alcançou o amigo, e puxou-o com braçadas fortes para a parte mais rasa.
João deitou-se, procurou botar para fora a água que havia engolido. Descansou. Agradeceu muito a
Filipe por tê-lo salvo. Refeito do susto e cansaço, João foi até uma pequena rocha que havia ali e, com
uma pedra pontuda, escreveu sobre ela o seguinte: “Hoje, meu melhor amigo salvou-me a vida.”
Filipe, intrigado, perguntou: “Por que quando brigamos, você escreveu na areia: „Hoje meu melhor amigo
ofendeu-me seriamente.‟ E agora você escreveu na pedra: „Hoje meu melhor amigo salvou-me.”
João respondeu sorrindo: “Quando um grande amigo nos ofende, devemos escrever na areia, onde o
vento do esquecimento e do perdão se encarrega de apagar a ofensa. Quando faz algo de grandioso,
devemos gravar na pedra da memória do coração, que vento nenhum deste mundo poderá apagar.”

Chegando a manhã do dia seguinte, com o sol convidando para a alegria de um novo dia, os
dois amigos partiram felizes e continuaram sua viagem de férias.
Mons. Paulo Daher (adaptado)

ATIVIDADES
Complete o quadro

Amar os outros é...

Não amar os outros é...

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Aluno (a): ____________________________________________________________________________
Turma: 6º “MACHADO DE ASSIS”

Professor: Pablo Zebral

Data de emissão: 28/07/2020

Data de devolução: 04/08/2020






Componente curricular – EDUCAÇÃO FÍSICA
Unidade temática – Esportes.
Objeto de conhecimento – Esporte e técnicas combinatórias
Habilidade – (EF67EF06) Analisar as transformações na organização e na prática dos esportes em
suas diferentes manifestações (profissional e comunitário/lazer).

Futsal e suas posições em quadra
O futsal está entre os jogos mais populares no Brasil, por isso é uns dos esportes mais
trabalhados nas escolas. Apesar da semelhança, algumas regras diferem o futsal do futebol de salão.
O futsal teve seu início em aproximadamente 1940, e uma partida dura aproximadamente uns
40 minutos e tem sua categoria dividida por idade. No futsal cada time tem cinco jogadores, é um
jogo disputado em quadra, sendo também um jogo coletivo.
São várias as regras do futsal, e dentre elas estão o posicionamento onde os jogadores
acumulam várias funções, jogam, na maioria das vezes sem posição fixa. Existem 4 posições no
futsal: Goleiro, fixo, ala e pivô.
O posicionamento de uma equipe de futsal segue o seguinte esquema:
* Goleiro: defende a bola com as mãos e os pés. As últimas regras lhe dão a possibilidade de lançar
a bola com as mãos diretamente para o outro lado da quadra. O goleiro de futsal deverá possuir
também as mesmas qualidades dos demais jogadores de linha.
* Fixo: É o jogador de defesa. Este jogador deverá também orientar os colegas durante a marcação.
* Ala: Normalmente trabalham nas laterais da quadra, criando jogadas de ataque e conduzindo a
bola até o gol adversário.
* Pivô: Movimenta-se no ataque e organiza as jogadas.
Principais características do futsal é que é um jogo dinâmico e exige uma maior velocidade.
( 1 ) goleiro
( ) normalmente trabalham nas laterais da quadra
( 2 ) fixo
( ) movimenta-se no ataque e organiza as jogadas
( 3 ) ala
( ) defende a bola com as mãos e os pés
( 4 ) pivô
( ) é jogador de defesa
Futsal do picado - https://sites.google.com/site/futsaldopicado/posicoes-e-posicionamento;
Info escola: https://www.infoescola.com/esportes/futsal/;
1) Responda:
a) Por que o futsal é um dos jogos mais trabalhados nas escolas?
R: ____________________________________________________________________________
b) Quando o jogo de futsal começou a ser é praticado no Brasil?
R: ____________________________________________________________________________
c) Quanto tempo dura uma partida de futsal?
R: ____________________________________________________________________________
d) Qual é o critério utilizado para dividir as categorias no futsal?

R: ____________________________________________________________________________
e) Quantos jogadores têm um time de futsal, onde ele é disputado e que tipo de jogo é?
R: ____________________________________________________________________________
f) Quais são os posicionamentos da equipe em um jogo de futsal?
R: ____________________________________________________________________________
2) Numere a segunda coluna de acordo com a 1ª.
( 1 ) goleiro
( ) normalmente trabalham nas laterais da quadra
( 2 ) fixo
( ) movimenta-se no ataque e organiza as jogadas
( 3 ) ala
( ) defende a bola com as mãos e os pés
( 4 ) pivô
( ) é jogador de defesa
3) Faça um X na alternativa certa:
1 - Qual a cor do cartão que o juiz aplica tem como objetivo expulsar o jogador de quadra?
A – pivô
B – vermelho
C – passe
2 - Qual o nome da posição dos jogadores de futsal que jogam mais pelas laterais da quadra?
A – alas
B – goleiro
C – cinco
3 - Qual a cor do cartão que o juiz aplica que tem como objetivo advertir o jogador?
A – pênalti
B – fixo
C – amarelo
4 - Qual o nome da posição do jogador de futsal que joga mais no ataque?
A – vermelho
B – pivô

C – alas

5 - Qual o nome da posição do jogador de futsal que joga mais no campo de defesa?
A – fixo
B – passe
C – vermelho
6 - Quantos jogadores tem uma equipe titular de futsal?
A – goleiro
B – cinco

C – passe

7 - Em que país foi criado o futsal (versão mais provável)?
A – amarelo
B – pênalti

C – Uruguai

8 - Nome do fundamento de futsal que tem por objetivo passar a bola para um companheiro de
equipe.
A – passe
B – alas
C – fixo
9 - Quando ocorre uma falta dentro da área em cima do jogador que está atacando, o que o juiz
marca?
A – amarelo
B – pênalti
C – passe
10 - Quem é o único jogador de futsal que pode pegar a bola nas mãos?
A – cinco
B – pivô

C - goleiro

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Atividades
Nome: __________________________________________________Ano de Escolaridade: 6º ano
Componente Curricular: Língua Inglesa
Professora: Vanusa
Data de emissão: 28/07/2020
Data de devolução: 04/08/2020

Unidade Temática: Estudo do léxico
Objeto de Conhecimento: Construção de repertório lexical
Habilidade: (EF06LI17) Construir repertório lexical relativo a temas familiares (escola, família, rotina
diária, atividades de lazer, esportes, entre outros).

Profissions
1-Complete com o nome das profissões em inglês de acordo com as ilustrações:

