ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA 7
NOME:_____________________________________________ Nº:____ 6º

Ano: V.M e M.A

Professor: Almir
DATA DE EMISSÃO: 16/06/20

DATA DE DEVOLUÇÃO: 23/06/20

Componente Curricular: Matemática
- Unidade Temática: Números
- Objeto de Conhecimento: Operações com Números Naturais.
- Habilidade: (EF06MA03)
OBS.: DEIXAR TODAS AS CONTAS ARMADAS E EFETUADAS
1) Arme e efetue as operações:
a) 400 : 100

b) 252 : 28

c) 96 : 24

d) 486 : 81

e) 679 : 97

f) 273 : 91

g) 870 : 87

h) 260 : 65

i) 132 : 44

j) 720 : 72

k) 324 : 81

l) 300 : 75

m) 462 : 77

n)3 18 : 53

o) 200 : 25

p)126 : 14

2) Marque um x no resultado da seguinte operação: 10.000 – 589 =
(

) 9.411

(

) 9.512

(

) 10.521

(

) 10.589

3) Para arrecadar dinheiro para a formatura os alunos começaram a vender rifas, cada número a
R$12,00. Ao final do mês os alunos arrecadaram R$ 996,00. Quantos números foram vendidos?
(

) 73

(

) 74

(

)83

(

) 84

4) O produto de 50 x 231 é:
(

) 11.050

(

) 11.550

(

) 11.600

(

) 11.650

5) O motorista do ônibus trocou R$ 7,00 por moedas de R$ 0,25. Quantas moedas ele recebeu?
(

) 14

(

) 21

(

) 28

(

) 35

6) Um caminhão comporta 2.250 blocos. Quantos blocos ele transportará se realizar 35 viagens,
levando a mesma quantidade?
(

) 76.550

(

) 77.750

(

) 78.750

(

) 78.785

7) Tereza comprou uma geladeira por R$ 4.200,00. Ela pagou em 8 parcelas iguais e sem juros.
Quanto ela pagou em cada parcela?
(

) R$ 521,00

(

) R$ 522,00

(

) R$ 525,00

(

) R$ 1.525,00

8) Na escola de Pedro estudam 1.528 alunos e na escola de sua irmã a metade disto. Quantos
alunos estudam nas duas escolas?
(

) 764

(

) 2.292

(

) 2.195

(

) 2.392

9) A senha do cofrinho de Karina é um número formado por três algarismos diferentes, esse
número é múltiplo de 10 e maior do que 3 centenas. A senha dela é?
(

) 301

(

) 300

(

) 3010

(

) 310

10) Responda às seguintes questões sobre as operações da divisão e da multiplicação.

a) O divisor é 60 e o dividendo é 6 480. Qual é o quociente?

b) O quociente é 16 e o divisor é 9. Qual é o dividendo?
c) O quociente é 12 e o dividendo é 240. Qual é o divisor?
d) O produto de dois fatores é 1 040 e um dos fatores é 20. Qual é o outro fator?

11)Quais números devem ocupar o lugar de cada //////?
a) 144 dividido por ////// resulta em 9 =
b) 35 910 dividido por 105 resulta em ////// =
c) 40 multiplicado por ////// resulta em 1 640 =
d) ////// multiplicado por 65 resulta em 4 225 =

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”
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 (C02) 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
Aluno(a):
Unidade Temática: Identidades e alteridades
Habilidades: (EF06ER21MG )
Data de emissão: 16 / 06 / 2020

Professora: Marciclei

Atividade - 7

Turma: 6º
Objeto de conhecimento: Relações e narrativas pessoais
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”
ENSINO FUNDAMENTAL
COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA

7ª ATIVIDADE

Aluno(a) : _________________________________________________________________________ 6º ano “V.M”
Data de emissão: 16/06/2020

Data de devolução: 23/06/2020

Profª Soraya Borges Fonseca

Assinatura do responsável________________________________________________________________
Leia o texto:
Menina Bonita do Laço de Fita
(Ana Maria Machado)
Era uma vez uma menina linda, linda. Os olhos pareciam duas azeitonas pretas brilhantes, os cabelos enroladinhos e bem
negros. A pele era escura e lustrosa, que nem o pelo da pantera negra na chuva. Ainda por cima, a mãe gostava de fazer trancinhas
no cabelo dela e enfeitar com laços de fita coloridas. Ela ficava parecendo uma princesa das terras da África, ou uma fada do
Reino do Luar.
E, havia um coelho bem branquinho, com olhos vermelhos e focinho nervoso sempre tremelicando. O coelho achava à menina a
pessoa mais linda que ele tinha visto na vida.
E pensava: Ah, quando eu casar quero ter uma filha pretinha e linda que nem ela...
Por isso, um dia ele foi até a casa da menina e perguntou:
Menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas
inventou:
- Ah deve ser porque eu caí na tinta preta quando era pequenina...
O coelho saiu dali, procurou uma lata de tinta preta e tomou banho nela. Ficou bem negro, todo contente.
Mas aí veio uma chuva e lavou todo aquele pretume, ele ficou branco outra vez.
Então ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez:
Menina bonita do laço de fita, qual é o seu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou:
- Ah, deve ser porque eu tomei muito café quando era pequenina.
O coelho saiu dali e tomou tanto café que perdeu o sono e passou a noite toda fazendo xixi. Mas não ficou nada preto.
Menina bonita do laço de fita, qual o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou:
- Ah, deve ser porque eu comi muita jabuticaba quando era pequenina.
O coelho saiu dali e se empanturrou de jabuticaba até ficar pesadão, sem conseguir sair do lugar. O máximo que conseguiu foi
fazer muito cocozinho preto e redondo feito jabuticaba. Mas não ficou nada preto.
Então ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez:
- Menina bonita do laço de fita, qual é teu segredo pra ser tão pretinha?
A menina não sabia e... Já ia inventando outra coisa, uma história de feijoada, quando a mãe dela que era uma mulata linda e
risonha, resolveu se meter e disse:
- Artes de uma avó preta que ela tinha...
Aí o coelho, que era bobinho, mas nem tanto, viu que a mãe da menina devia estar mesmo dizendo a verdade, porque a gente se
parece sempre é com os pais, os tios, os avós e até com os parentes tortos.
E se ele queria ter uma filha pretinha e linda que nem a menina tinha era que procurar uma coelha preta para casar.
Não precisou procurar muito. Logo encontrou uma coelhinha escura como a noite, que achava aquele coelho branco uma graça.
Foram namorando, casando e tiveram uma ninhada de filhotes, que coelho quando desanda a ter filhote não para mais! Tinha
coelhos de todas as cores: branco, branco malhado de preto, preto malhado de branco e até uma coelha bem pretinha. Já se sabe,
afilhada da tal menina bonita que morava na casa ao lado.
E quando a coelhinha saía de laço colorido no pescoço sempre encontrava alguém que perguntava:
- Coelha bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? E ela respondia:
- Conselhos da mãe da minha madrinha...

1) Com base na leitura do texto, pode-se concluir que nele o tema central é:
A( ) A diversidade étnico-cultural brasileira, valorizando a cor negra.
B( ) O mito do embranquecimento, uma vez que o coelho era bem branquinho.
C( ) A paixão do coelho branquinho por uma coelhinha escura como a noite.
D( ) As mentiras contadas pela menina negra para enganar o coelhinho.

2) O trecho do texto que expressa uma opinião é:
A( ) “- Ah, deve ser porque eu cai na tinta preta quando era pequenina...”
B( ) “Foram namorando, casando e tiveram uma ninhada de filhotes[...]”
C( ) “Artes de uma avó preta que ela tinha...”
D( ) “Era uma vez uma menina linda, linda.”
3) O trecho do texto que revela um fato é:
A( ) “[...] Ah deve ser porque eu caí na tinta preta quando era pequenina...”
B( ) “[...] Foram namorando, casando e tiveram uma ninhada de filhotes...
C( ) “[...] Ah, deve ser porque eu tomei muito café quando era pequenina...”
D( ) “[...] Ah, deve ser porque eu comi muita jabuticaba quando era pequenina...”
4) Com base na leitura do fragmento, conclui-se que ele tem como protagonista:
A( ) A mãe da menina.

C( ) O coelho branquinho.

B( ) A menina bonita do laço de fita.

D( ) A avó da menina.

5) Releia o primeiro parágrafo do texto e responda:
A sentença que apresenta a informação principal do fragmento é:
A( ) A beleza natural da menina bonita do laço de fita.
B( ) O cuidado que a mãe tinha com a filha.
C( ) A menina parecia uma princesa das terras da África.
D( ) A paixão que o Coelho sentia pela menina.
Leia o texto e responda as questões de 1 a 4:
Irapuru - o canto que encanta

Certo jovem, não muito belo, era admirado e desejado por todas as moças de sua tribo por tocar flauta
maravilhosamente bem. Deram-lhe então o nome de Catuboré, flauta encantada. Entre as moças, a bela Mainá
conseguiu o seu amor; casar-se-iam durante a primavera.
Certo dia, já próximo do grande dia, Catuboré foi à pesca e de lá não mais voltou.
Saindo a tribo inteira à sua procura, encontraram-no sem vida, à sombra de uma árvore, mordido por uma cobra
venenosa. Sepultaram-no no próprio local.
Mainá, desconsolada, passava várias horas a chorar sua grande perda. A alma de Catuboré, sentindo o sofrimento de
sua noiva, lamentava-se profundamente pelo seu infortúnio. Não podendo encontrar a paz, pediu ajuda ao deus Tupã.
Este, então, transformou a alma do jovem no pássaro Irapuru, que, mesmo com escassa beleza, possui um canto
maravilhoso, semelhante ao som da flauta, para alegrar a alma de Mainá.
O cantar do Irapuru ainda hoje contagia com seu amor os outros pássaros e todos os seres da natureza.
Waldemar de Andrade e Silva

1) Por que o jovem Catuboré era tão admirado pelas moças de sua tribo?

2) Quem vive a história de amor contada nessa narrativa? Esse sentimento é realizado? Por quê?

3) Identifique o trecho que comprova a presença de interferência divina na vida da comunidade em que vivia Catuboré.

4) Explique a lenda do pássaro Irapuru.
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Professor: Eustáquio Cândido da Silva

Data de emissão: 16/06 – Devolução: 23/06

Gravidez x atividade física
1) Responda.
a) Gravidez é doença? Explique.

b) A gestante pode fazer atividade física durante a gravidez?

c) É permitido fumar durante a gravidez? Explique.

2) Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

(
(
(
(
(
(

) A gestante não pode pular corda.
) É perigoso para gestante cair.
) A gestante não pode jogar bola.
) Grávida não pode dançar.
) Grávida não pode viajar.
) Grávida não pode trabalhar.

Observação: Refaça as atividades no verso da folha.

