ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
ATIVIDADES DE MATEMÁTICA 13
NOME: _____________________________ Nº :___ 6º V.M ( ) OU 6º M.A (
DATA DE EMISSÃO: 28/07/20
DATA DE DEVOLUÇÃO: 04/08/20
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

1)Efetue as operações:
a) 7593 + 6798
b) 9436 – 7418

c) 6798 x 87
d) 796 x 65

)

e) 432 : 6
f) 9463 : 28

2)Escreva em símbolos romanos:
a) 444 =

b) 6509 =

c) 2038 =

d)346 =

3)Determine o valor das representações em símbolos romanos:
a) MMDCIV =

b) DLXVII =

c) MCDIX =

d) XIX =

4)Escreva o número formado por:
a) 5 centenas mais 9 dezenas e cinco unidades.
b) 3 milhares mais 4 centenas e 5 dezenas.
c) 6 milhares mais 8 centenas mais 4 unidades.
5)Escreva os números por extenso:
a) 238.102 =
b) 6.050.020 =
6)Represente os valores expressos em valores numéricos:
a)Doze mil, trezentos e quatro.

b)Quinze milhões, quatro mil e oito.

7)Numere a segunda coluna conforme a primeira:
1) XVI
( ) Sucessor de CLXI
2) XXIV
(
) Antecessor de XXV
3) CLXII
( ) Sucessor de MCXLV
4) DLXIV
(
) Sucessor de XV
5) MCXLVI
(
) Antecessor de DLXV
6) CMXL
(
) Antecessor de M
7) CMXCIX
(
) Sucessor de CMXXXIX
8)Que números devemos escrever no lugar das letras x e y?
a) x – 345 = 767

b) 2658 – y = 875

9) Calcule as diferenças:
a) 92 234 – 7456 =
b)802 – 538 =
c)231 013 – 78 043 =
d) 1 238 – 809 =
10) Em um banheiro tem uma parede com 23 fileiras com 10 azulejos e outra parede com 13
fileiras com 10. Quantos azulejos têm no banheiro?
a)

200

b)

330

c)

260

d)

360

11) Qual o dividendo que dividido pelo divisor 32 tenha quociente igual a 163?
a)

656

b)

756

5186

d) 5216

12) Na divisão exata n : 315 = 36 o valor de n é determinado por:
a) 141

b) 1265

c) 11390

d) 11340

13) Determine:
a) O divisor é 60 e o dividendo é 3480. Qual é o quociente?
b) O quociente é 106 e o divisor é 19. Qual é o dividendo?
c) O quociente é 12 e o dividendo é 2580. Qual é o divisor?
d) O produto de dois fatores é 2 040 e um dos fatores é 30. Qual é o outro fator?

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 Curricular: Geografia
Nome: _____________________________________________________Turma: 6º ano
Data de emissão: 28/07/2020
Data de devolução: 04/08/2020
Professor: Flávio
Unidade Temática: Mundo do trabalho Objeto
do
Conhecimento: Habilidade: EF06GE07
Transformação das paisagens
naturais e antrópicas

O lixo nas cidades
“Para você ter uma ideia da quantidade de lixo que é diariamente produzida em uma cidade, basta dizer que, nas
principais cidades brasileiras, cada habitante joga fora quase dois litros de detritos sólidos por dia. isso quer dizer que uma
cidade de um milhão de habitantes tem de ter um sistema de caminhões e pessoas para recolher e transportar dois milhões de
litros, isto é, dois mil metros cúbicos de lixo todos os dias! Sem contar mais uns quinhentos metros cúbicos varridos das ruas
e calçadas. [...]
Onde colocar isso todos os dias?
Em geral, o lixo de uma cidade é enterrado em aterros sanitários, ou é queimado em incineradores, ou transformado em
adubo nas fábricas de composto. Só que em muitas cidades nada disso é feito. O lixo é simplesmente jogado em terrenos
baldios nos arredores da cidade, onde servem de ambiente à proliferação de moscas, baratas, ratos e urubus! É o que se
costuma chamar de „lixão‟! E, como se não bastasse, o lixo, ao decompor-se, produz um líquido chamado chorume, que se
infiltra nos solos causando sua intoxicação, podendo torná-los estéreis, além de poluir as águas dos poços e lençóis
subterrâneos.”
BRANCO, Samuel Murgel. Ecologia da cidade. São Paulo: Moderna, 2003. p. 48-49.

Atividades
01)
02)
03)
04)
05)

Qual a quantidade de lixo produzido numa cidade de um milhão de habitantes?
Quais são os destinos do lixo produzido nas cidades?
Que problemas ambientais são causados pelos lixões?
O que é feito com o lixo recolhido no seu bairro ou na sua cidade?
Em sua casa são tomadas atitudes para diminuir a produção de lixo, tais como o não-desperdício e a reutilização de materiais?
Em caso afirmativo, dê exemplos.

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”
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:

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

13ª ATIVIDADE

Aluno(a) : _________________________________________________________________________ 6º ano “V.M”
Data de emissão: 28/07/2020

Data de devolução: 04/08/2020

Profª Soraya Borges Fonseca

Assinatura do responsável________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Objeto de Conhecimento: Procedimento de leitura/ Estratégia de leitura / Fono-ortografia

Habilidades: (EF67LP05B) Identificar e avaliar posicionamentos explícitos e argumentos.
( EF67LP05) Inferir e justificar em textos multissemióticos o efeito de ironia, crítica .
( EF67LP32) Escrever palavras com correção ortográfica, obedecendo as convenções da língua escrita.
___________________________________________________________________________________________________________

1) Um fato novo mudou o comportamento de Nina.
a) O que aconteceu de novo?

b) Como ela se sente em relação a essa “novidade” ?

c) O que ela deixa de fazer por causa desse fato novo?

2) Nas relações com outras pessoas, podemos ter diferentes papeis: de amigo(a) , de confidente, de namorado(a), de marido (
mulher), etc. Veja algumas falas de Nina sobre Flóris:
“ Eu conto para ele todos os meus segredos!”

“ Nós vamos ficar juntos para sempre.” * “ No meu casamento vou querer entrar na igreja com o ...”

a) Que papeis a menina atribui ao peixe nessas falas?

b) Que papel, na realidade, um peixe de aquário normalmente tem?

3) Para consolar a menina, a mãe usa um argumento: quando o peixinho “ partir” , elas comprarão outro “ mais bonito ainda.”
a) Por que a reação da menina surpreende?

b) De todos os papeis que o peixe tinha para a menina, qual deles parece ter prevalecido?

4) Das características infantis a seguir, qual predomina no comportamento de Nina?
( ) ingenuidade

( ) afetividade

( ) fantasia

(

) curiosidade

( ) teimosia

(

) humor

Ortografia
1) Complete as seguintes frases com as palavras corretas.
a) Estou com dificuldade em ____________ tanta informação. (absorver/absolver)
b) Há novas medidas para combater o ____________ de drogas. (tráfego/tráfico)
c) Não se preocupe, não vou ____________ ninguém! (delatar/dilatar)
d) Este teste visa ____________ seus conhecimentos. (aferir/auferir)
e) Não encontrei uma toalha com esse ____________. (cumprimento/comprimento)
f) Com este calor, não consigo parar de ____________. (soar/suar)
g) Por favor, verifique se há açúcar na ____________. (dispensa/despensa)
h) É preciso ____________ estes dados errados. (ratificar/retificar)
2) Corrija as palavras destacadas nas frases, escrevendo-as de forma correta.
a) Por acaso ouve algum problema aqui? ____________________________________________________________
b) A entrada fica na parte de traz do prédio.__________________________________________________________
c) Você quer um concelho? ______________________________________________________________________
d) Sua falta de censo de humor só traz confusões. _____________________________________________________
e) O médico disse que estou com o colesterol auto.____________________________________________________
f) Na sala de aula havia menas meninas que meninos. __________________________________________________
3) Gostaria de saber ____________ motivo a ____________ fotográfica foi interrompida.
a) porque - sessão
b) por que - seção
c) porque - seção
d) por que – sessão
4) Circule , em cada opção, a grafia correta de cada palavra.
a)Reinvindicar / reivindicar
b) Frustração/ frustação
c) Companhia/ compania
d) Identidade/ indentidade
e) Bicabornato/ bicarbonato
f) Beneficiente/ beneficente
g) Cabeleireiro/ cabelereiro
h) Sombrancelha/ sobrancelha

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Componente Curricular – Educação Física
Aluno (a) :
13ª Atividade

6º ano V.M
Professor: Eustáquio

Data de emissão: 28/07/2020

Data para devolução: 04/08/2020

Unidade Temática: Esportes
Objeto de Conhecimento: Esportes e técnicas combinatórias

Habilidade: EF67EF06

Futsal e suas posições em quadra
O futsal está entre os jogos mais populares no Brasil, por isso é um 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) Responda.
a) O que é um jogador de Ala?

b) No futsal tem arremesso lateral?

c) É válido o gol feito através de um arremesso lateral?

d) O arremesso lateral no futsal só é devido quando o jogador do time adversário toca a bola com
as mãos?

e) Quais são os posicionamentos da equipe em um jogo de futsal?

f) Quando o jogo de futsal começou a ser praticado no Brasil?

2) Marque (V) para verdadeira e (F) falso.
( ) No futsal o arremesso lateral pode ser cobrado com o pé.
( ) Não é permitido marcar o gol diretamente do arremesso lateral.
( ) Todos os jogadores podem cobrar lateral no futsal.
( ) No futsal não cobra lateral de mão.
( ) No futsal só o goleiro pode cobrar lateral.
( ) O arremesso lateral é devido quando o adversário toca a bola com as mãos.

