ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
ENSINO FUNDAMENTAL
COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA

8ª ATIVIDADE

Aluno(a) : _________________________________________________________________________ 6º ano “V.M”
Data de emissão: 23/06/2020

Data de devolução: 30/06/2020

Profª Soraya Borges Fonseca

Assinatura do responsável________________________________________________________________

TESTE LITERÁRIO:

1) O narrador do livro “ O pequeno Príncipe” é:
A( ) narrador- personagem

B( ) narrador – observador

2) Como foi que o narrador conheceu o Pequeno Príncipe?

3) No início da história o narrador faz um desenho sobre um livro que havia lido sobre aventuras na selva:
a) Qual foi o primeiro desenho que o narrador desenhou? O que significava?

b) E como as pessoas o viam?

4) Onde o narrador suspeitava que o Pequeno Príncipe morava?

5) Fale um pouco sobre a flor que nasceu no planeta do Pequeno Príncipe.

6) O Pequeno Príncipe começou a visitar os planetas à procura de ocupação e aprendizado. Enumere as colunas
conforme a habitação de cada um:
( 1 ) 1º planeta era habitado por ...
( 2 ) 2º planeta era habitado por ...
( 3 ) 3º planeta era habitado por ...
( 4 ) 4º planeta era habitado por ...
( 5 ) 5º planeta era habitado por ...
( 6 ) 6º planeta era habitado por ...
( 7 ) 7º planeta era habitado por ...
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(
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(
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) Um rei
) Um senhor de idade que escrevia livros enormes.
) Um bêbado
) Um vaidoso
) Um curioso
) Planeta Terra
) Um homem de negócios

7) No capítulo 21 um animal diz ao Pequeno Príncipe: “ Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos
olhos"
Explique essa passagem da história.

8) Ao voltar para o seu planeta, o Pequeno Príncipe disse ao narrador que poderia ser lembrado por ele. De que forma
isso poderia acontecer?

9) Cite algumas frases do livro que nos servem como aprendizado de vida.

Viaje pela leitura !!!

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

ATIVIDADES DE MATEMATICA 8
NOME:: _____________________________ Nº :____ 6º Ano: V.M e M.A
DATA DE EMISSÃO: 23/06/20
DATA DE DEVOLUÇÃO: 30/06/20
Professor: Almir
Componente Curricular: Matemática
- Unidades Temáticas: Números
- Objetos de Conhecimento: .Sistemas de numeração
. Operações com Números Naturais.
- Habilidades: (EF06MA02) e (EF06MA03)
OBS.: DEIXAR TODAS AS CONTAS ARMADAS E EFETUADAS
Texto para responder as questões 1 e 2:“A Matemática foi inventada e vem sendo desenvolvida
pelo homem em função de necessidades sociais. ...cerca de três milhões de anos, o
homem viveu da caça e da coleta, competindo com os animais, só que utilizando paus, pedras e
fogo. Ele necessitava apenas das noções de mais-menos, maior-menor e algumas formas
de lascar pedras e confecção de porretes.”(Livro: Didática da Matemática –Ernesto Rosa Neto).
1)Levando em consideração que “o homem das cavernas” ainda não calculava, pois ainda
não existia a escrita, como era feita a Matemática nessa época?
a)Com a noção de maior-menor, o homem inventou os símbolos > e <.
b)Com a noção de mais-menos, o homem inventou os símbolos + e -.
c)O homem ainda não escrevia, então calculava com paus, pedras e traços em madeiras e
pedras.
d)O homem ainda não escrevia e também não calculava, então utilizava as noções de
mais-menos, maior-menor para fazer os instrumentos de caça e confeccionar suas vestimentas
com peles de animais.
2)No trecho “cerca de três milhões de anos”, como escrevemos em linguagem matemática o
número três milhões?
a)3.000
b)30.000
c)300.000
d)3.000.000
3)“O tempo passa e novos conhecimentos são incorporados por tentativa e erro: ...sobre
terras e fertilidade, sementes, técnicas de plantio. Os rebanhos precisam ser contados, são
elaborados os calendários agrícolas... A Matemática se desenvolve.”
(Livro: Didática da Matemática – Ernesto Rosa Neto).Mesmo sem a invenção da escrita, o
homem sentiu a necessidade de calcular. Como eram feitos esses cálculos?
a)Com pedras e areias
b)Com paus e sementes
c)Com paus, pedras e traços em árvores e paredes.
d)Com pedras e cimento
4)Com o surgimento das primeiras cidades, dizemos que começou a civilização do ser
humano. Com isso, surgiu a escrita e também os números. Quais os primeiros sistemas
de numeração mais conhecidos:
a)Egípcio e Norueguês
b)Egípcio e Romano

c)Romano e Brasileiro
d)Romano e Alemão
5)Como chamamos o nosso atual sistema de numeração?
a)Indo-Arábico
b)Indo-Brasileiro
c)Indo-Americano
d)Indo-Numérico
6)“Empresa de Serviços Hospitalares abre concurso para 2.366 vagas.”(Jornal O Estado de SP,
edição de 05/04/2015).Como escrevemos por extenso o número 2.366?
a)Vinte mil e sessenta e seis
b)Dois mil e sessenta e seis
c)Vinte mil, trezentos e sessenta e seis
d)Dois mil, trezentos e sessenta e seis
7)Numa eleição para prefeito de uma cidade, concorreram dois candidatos:
 O vencedor obteve 156.275 votos;
 O outro obteve 109.698 votos;Entre brancos e nulos, foram 23.746 votos. Quantos eleitores
votaram nessa eleição?
a)289.719
b)299.729
c)289.729
d)299.719
8)Das 40.428 pessoas que assistiram ao show de um cantor famoso, 38.296 pagaram o
ingresso, e as outras foram convidadas. Quantas pessoas foram convidadas para esse show?
a)2142
b)2132
c)78.724
d)78.734
9)A soma de dois números é 520. Uma das parcelas é 180. Qual é a outra?
a)700
b)800
c)340
d)240
10)“Hoje, o salário mínimo é de R$ 788,00 em todo o País, sem levar em conta variações
regionais, como no Rio e em São Paulo.”(Jornal O Estado de SP, edição de 05/04/2015).O
antecessor do número 788 é:
a)789
b)787
c)798
d)797

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Componente Curricular: História

Professora: Débora Daiana

Atividade 8

Aluno:
Turma: 6º anos
Data de emissão: 23 de junho
Data de Devolução: 30 de junho
Unidade Temática: Tempo, espaço e formas de registros.
Objeto de conhecimento: Formas de registro da história e da produção do conhecimento histórico.
Habilidades: EF 06 HI 02X
1) Leia o texto:
Durante a coleta de dados para a sua pesquisa, o trabalho do historiador pode até ser comparado com o
trabalho de um detetive, pois não deixa de ser uma busca de pistas, indícios que possam esclarecer as
dúvidas e comprovar as hipóteses lançadas pelo historiador, para que ele possa realizar seu estudo
historiográfico. Assim sendo, denominam-se todos e qualquer tipo de vestígios deixados pelos seres
humanos como sendo fontes históricas.
Pode-se dizer que fonte histórica é tudo que pode dar informação sobre a maneira de viver de
determinados homens em uma época e local específicos. Podem ser objetos pessoais, utensílios, armas,
assim como documentos, construções, produções artísticas, anotações.
a- Segundo o texto, o que é fonte histórica?
b- Faça desenhos (bem caprichados e coloridos) que representem, no mínimo 4, fontes históricas que
tenham em sua casa.
2) Sabemos que as fontes históricas podem ser classificadas como sendo: Material, Escrita, Oral e
Visual. Cole no mínimo 2 gravuras ou faça desenhos que exemplifique cada uma delas.
3) Maria, João e Pedro estão levantando fontes para estudarem a história de uma determinada
cidade, cite 3 tipos de fontes históricas que eles possam usar para conhecerem a história dessa
cidade e as classifique.
4) Ana, Willian e Thais estão procurando fontes históricas para conhecerem mais sobre a cidade de
Cristiano Otoni, eles encontraram as fontes históricas representadas abaixo, classifique-as como
sendo Material ou Imaterial.
a- Hino do Município - Lei nº 839, de 28 de
Junho de 2017.

b-

c-

dSociedade Musical Barão do Rio Branco

Bandeira de Cristiano Otoni

Caixa D’água

Escola Municipal “Monsenhor Raul Coutinho”
Componente Curricular: Geografia
Nome: ____________________________________________________________Turma: 6º ano
Data de emissão: 23/06/2020
Data de devolução: 30/06/2020
Professor: Flávio
Unidade
Temática:
Natureza, Objeto do Conhecimento: Atividades Habilidade: EF06GE13
ambiente e qualidade de vida
humanas e dinâmica da natureza

Ventos do futuro
“A eletricidade que alimenta os aparelhos eletroeletrônicos vem do pequeno gerador eólico instalado no teto da casa. A
água do banho é aquecida pelo calor do sol, captado por placas solares. As lâmpadas distribuídas pelos corredores da casa
também captam a energia solar e a guardam para iluminar a residência à noite. Espelhos refletores levam a luz dessas
lâmpadas para outros cômodos. Não, não se trata de uma casa do futuro. Essa é a residência de Francisco Severino, que, do
pequeno município de Cidade [Ocidental] (GO), dá sua contribuição para um mundo mais sustentável. [...]
[...] É fato que as pequenas hélices que alimentam os eletrodomésticos de Francisco Severiano ainda não são tão comuns
quanto as placas fotovoltaicas, que capturam a energia solar hoje parte de cenários urbanos e rurais, esquentando o banho em
tribos indígenas isoladas, prédios de luxo ou fazendas distantes. A razão não está relacionada à eficiência: enquanto as placas
fotovoltaicas aproveitam cerca de 15% da energia que recebem do sol, as hélices eólicas transformam 45% da força dos
ventos em energia elétrica. O problema é que nem sempre os ventos são favoráveis. [...]
[...] Os melhores lugares do Brasil para receber usinas eólicas estão no Nordeste, mas algumas áreas do Sul e do
Sudeste também são promissoras. Já as regiões Norte e Centro-Oeste não estão bem cotadas no mapa do potencial eólico
brasileiro [...]. A instalação de aerogeradores em grandes cidades também não é recomendada, já que a presença de prédios
que desviam a direção dos ventos dificulta o funcionamento das turbinas. Para quem está bem posicionado no mapa do
potencial eólico brasileiro, porém, aproveitar os ventos para produzir energia pode ser uma escolha certeira.
Pelo menos é o que garante o funcionário publico aposentado Evaldo Rodrigues [...]
‘O Brasil apaga e minha casa continua iluminada’, diz às gargalhadas, lembrando-se dos momentos em que viu pela
televisão as notícias sobre os blackouts que deixaram, em momentos diferentes, estados brasileiros inteiros sem luz. [...]”
MARTINO, Natália. Ventos do futuro. Horizonte geográfico, São Paulo, n. 137, p. 48-55, out. 2011.

Atividades
01) Considerando apenas as condições do meio ambiente, por que podemos afirmar que a energia solar é mais democrática do que a
energia eólica?
02) Que diferença entre as fontes de energia faz o Brasil apagar, enquanto a casa de Evaldo Rodrigues permanece iluminada?

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.

7º Atividade de Artes
Aluno (a):__________________________________________________________________
Data de emissão: 23/06/2020
Data de devolução: 30/06/2020
Professora: Neide

Série: 6º ano

Componente Curricular: Artes
Unidade Temática: Mundos interiores
Plano Curricular
Objetivos de Conhecimento






Apresentar técnicas tradicionais das artes
visuais: desenho, gravuras, pintura, fotografia.
Apresentar cruzamentos entre linguagens,
reforçando a diversidade de representações.
Discutir a diversidade humana.
Refletir sobre identidades e representatividades.


Habilidades
EF69AR01 Pesquisar, apreciar e analisar formas
distintas das artes visuais tradicionais e
contemporâneas, em obras de artistas brasileiros
e estrangeiros de diferentes épocas e em
diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo
a ampliar a experiência com diferentes contextos
e práticas artístico-visuais e cultivar a percepção,
o imaginário, a capacidade de simbolizar e o
repertório imagético.
EF69AR02 Pesquisar e analisar diferentes estilos
visuais, contextualizando-os no tempo e no
espaço.

Atividades: (Livro de Artes-6º ano) Páginas (32e 33). Ler, observar as imagens e responder.
Respostas pessoais.
 Conhecer os elementos básicos da linguagem em artes visuais: ponto, linha, cor, forma, espaço e movimento .
1) O que esse auto retrato pode nos contar sobre ela?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2) Vamos olhar para as roupas: o que ela está vestindo?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3) Além disso, ela está rodeada por anjos. O que será que a presença deles nos sugere? O que
eles trazem nas mãos?

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

Professora: Marciclei

Atividade - 8

Aluno(a):
Turma: 6º
Unidade Temática: Crenças religiosas e filosofias de vida
Objeto de conhecimento: Ensinamentos da
tradição escrita
Habilidades: (EF06ER03X)
Data de emissão: 23 / 06 / 2020
Data de devolução: 30 / 06 / 2020

2 - Relacionamento com os outros
2.1 - Conhecer e aceitar minhas qualidades e as dos outros
A Raça Humana
Nós, os seres humanos, somos diferentes. Uns são do sexo masculino; outros, do feminino. Somos
asiáticos, americanos, europeus, africanos, oceânicos; crianças, jovens, adultos ou anciãos. Temos ideias
políticas diferentes e fomos educados em culturas diferentes. Apesar de todas essas diferenças, formamos
uma só espécie: a raça humana.

Texto 1: A ratoeira
Havia numa fazenda uma família de trabalhadores: pai, mãe e três filhos. Iniciavam seu dia bem cedo.
Tiravam leite das vacas, faziam queijo, vendiam o leite. Iam para a lavoura de café, de milho; da horta
produziam verduras viçosas.
Preocupados com os ratos que estavam acabando com o milho no celeiro, foram comprar ratoeiras. À
tarde, a caminhonete chegou. O filho mais velho que fora fazer as compras mostrou tudo o que buscara e,
abrindo um pacote, mostrou as ratoeiras. Logo foram prepará-las com iscas para atrair os ratos.
Alvoroçada, a ratazana chefa correu a comunicar a todos os seus parentes a situação perigosa.
Disseram: é melhor avisar a todos os animais. Vários roedores percorreram a fazenda avisando do
ocorrido. A galinha ouviu e disse: “que é que eu tenho a ver com isso? Ratoeira não foi feita para pegar
galinha!” Virou as costas e saiu batendo as asas e ciscando despreocupada.
O rato mais velho, esperto chegou perto do porco que estava roncando no chiqueiro. Disse: “Porco,
acorda! Tenho uma péssima notícia para você: Compraram ratoeiras e já as armaram para pegar a gente.”
O porco mexeu as orelhas para cá e porco cair em ratoeira?” E saiu fuçando os cantos.
O rato falador foi dizer ao boi: “Boi, escuta!” Para se livrar do rato, o boi disse: “qual é agora a novidade
que você inventou?”
— Você não imagina o que os donos da fazenda arranjaram!
— Que é que aconteceu seu rato inquieto, mugiu o boi babando verde.
O rato continuou em disparada: “Eles compraram grandes ratoeiras para pegar a gente!”
— Ora, rato fofoqueiro, que é que pode uma ratoeira contra minhas patas pesadas?
À noitinha toda a família dos ratos se reuniu. Estavam tristes, desanimados e preocupados. Nenhum
animal havia se incomodado com as ratoeiras. Morreriam de fome sem poder entrar no celeiro de milho,
com as ratoeiras armadas, ou arriscariam suas vidas tentando não cair nelas. Já era bem tarde... As luzes
da fazenda ainda estavam acesas. A família reunida na sala maior estava quieta, conversando baixinho.
Foi quando se ouviu um estalo bem forte, como o de uma ratoeira desarmando. Vinha lá do celeiro. Todos
se levantaram como num salto. Mas a senhora, mais ágil, saiu da sala correndo para o celeiro. Enquanto
tentava acender a lamparina para ver o rato preso, levou uma forte picada na perna.
A ratoeira pegara uma cobra, que agitada para se soltar viu a senhora se aproximar e feriu-a. Deu um
grito de dor que ecoou pelo vale. O marido, que vinha logo atrás, deu uma machadada na cobra e a
matou.
Carregando a esposa, mandou o filho mais velho levá-la para a cidade. A senhora foi medicada.
Precisou de repouso. O marido mandou matar a galinha, para com a canja gostosa levantar as forças da
esposa. Mas não melhorava. Leva para um médico, para outro. Gastou dinheiro. Mandou matar o

porco, para com a venda pagar o que devia. A senhora ficou boa. Veio toda a vizinhança para visitá-la. O
marido, para atender a tanta gente, mandou matar o boi para dar de comer a todos.
Moral da história: Tudo o que interessa a alguém deve interessar a todos. O cristão verdadeiro
se une aos problemas dos outros mesmo que talvez não lhe diga respeito.

ATIVIDADES
Responda
1 ) Quando acontece um fato importante em nossa vida, gostamos de contá-lo para que as pessoas
participem de nossa alegria.
*O que o leva a contar o que acontece com você?
_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

2) A fábula que você leu tem o objetivo de produzir a reflexão sobre alguns sentimentos e valores
que os seres humanos devem preservar. Dentre outros, podemos destacar:
(A) a solidariedade

(B) a verdade

(C) a honestidade

(D) a beleza

03 – Ao sair correndo avisando os outros animais da existência de uma ratoeira na fazenda, o
rato pretendia:
(A) Receber a ajuda dos amigos para se desfazer da perigosa armadilha.
(B) espalhar um boato.
(C) se divertir com a reação dos amigos.
(D) assustar os companheiros.
04 – Podemos classificar a reação da galinha, do porco e da vaca como uma atitude:
(A) amigável

(B) preconceituosa

(C) justa

(D) egoísta

5 ) Quando ouvirmos alguém dizer que está diante de um problema, qual deve ser a nossa
atitude?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6 ) Qual a moral da fábula ? Comente o que você entendeu dessa moral.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Atividades
Nome: __________________________________________________Ano de escolaridade: 6° ano
Componente Curricular: Língua Inglesa
Professora: Vanusa
Data de emissão: 23/06/2020
Data de devolução: 30/06/2020

Unidade Temática: Estudo do léxico
Objeto de Conhecimento: Construção de repertório lexical
Habilidade: (EF06LI16) Construir repertório relativo às expressões usadas para o convívio social e o uso
da língua inglesa em sala de aula.

1-Complete com as nacionalidades de cada País consulte o quadro a baixo observando as
enumerações:
Countries and nationalities’
1-Japan -Japanese
2-Russia -Russian
3-China -Chinese
4-Egypt - Egyptian
5-Italy -Italian
6-Canada -Canadian

7- Greece - Greek
8- Australia -Australian
9- Turkey -Turkish
10 -Portugal -Portuguese
11- Germany- German
12- France -French

13- Brazil -Brazilian
14- Denmark-Danish
15- England-English
16- Spain-Spanish

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Atividades Pedagógicas – 6°ano V.M - Ensino Fundamental

Componente: Educação Física
Nome:
Turma:
Professor: Eustáquio Cândido da Silva

Data de emissão: 23/06 – Devolução: 30/06

Cuidados durante a atividade física
Os alunos participantes de atividade física, no ambiente escolar, principalmente os dos
esportes coletivos, estão sujeitos a lesões dos mais variados tipos. O assunto é ainda mais
grave, já que as crianças costumam estar muito empolgadas para as aulas de e ducação
física. Nas escolas, os diretores e pais estão sempre preocupados em manter os jovens e
crianças ativos e saudáveis, e por isso não querem que os alunos se machuquem. O
professor de Educação Física tem que de incentivar a prática de esportes, mas n ão pode
descuidar dos alunos por nenhum instante. Mesmo sendo impossível evitar todas as lesões
na aula, existem medidas preventivas que podem ajudar os professores a reduzir a
possibilidade de acidentes. Os jovens, adolescentes e crianças estão em processo de
construção do seu estilo, isso significa que muitas vezes, o uso de acessórios como cordões,
anéis, tic-tac, brincos, piercing, alargadores, relógios e similares. Esses acessórios podem
causar arranhões, perfurar ou até causar lesões graves ao próprio aluno ou para os colegas
de classe. Cabe ao professor alertar que retirem todos os acessórios antes de iniciar a aula e
verificar se todos os estudantes seguiram as recomendações dadas, ou seja, f ica vedado o
uso de quaisquer acessórios que possam causar lesões durante as aulas. Por este motivo,
também é vedado o uso de chinelos na educação física, pois podem causar inúmeros ferimentos no
pé, já que variam de menor a graves lesões e acidentes. Devido às crianças estarem em
constante crescimento e desenvolvimento, orienta-se que todos os dias e principalmente nos dias
que tem Educação Física ou a prática de qualquer outra atividade física, todos devam usar tênis,
para assim garantir que os exercícios sejam realizados com o maior conforto e segurança
possíveis.
Leia mais em:
Correio dos lagos-http://www.jornalcorreiodoslagos.com.br/online/educa%C3%A7%C3%A3o/sa%C3%BAde-na-escola-o-uso-do-t%C3%AAnis-1.2113328;
IEB Portal de jornalismo - http://jornalismo.iesb.br/2015/03/30/roupas-inadequadas-para-exercicios-fisicospodem-prejudicar-saude/;
Portal da educação física - https://www.educacaofisica.com.br/noticias/acidentes-acontecem-nas-aulas-deeducacao-fisica/;
Impulsiona - https://impulsiona.org.br/como-evitar-lesoes-nas-aulas-de-educacao-fisica/;
Para curiosos - https://www.paraoscuriosos.com/a6185/as-razoes-sobre-por-que-devemos-evitar-aomaximo-usar-chinelos.

1) De acordo com o texto acima, responda as questões a seguir:
a) É permitido fazer aula de educação física de chinelo? Explique.

b) Qual é o perigo de usar chinelo nas aulas de educação física?

c) Cite três acidentes que podem ocorrer utilizando chinelo na atividade física?

d) O tic-tac pode ser usado durante a atividade física?

e) Cite três acidentes que podem ocorrer provocados por tic-tac na atividade física?

f) O tic-tac pode ser substituído por qual acessório ou penteado?

g) O tic-tac é usado em qual parte do corpo?

2) Coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso.
a) ( ) O tic-tac serve para prender o cabelo.
b) ( ) O chinelo faz parte do traje de banho.
c) ( ) O chinelo faz parte do traje de lazer.

Observação: Copie as atividades no verso da folha.

