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Atividade 2 e 3
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Data da entrega: 12 de maio

Devolução: 26 de maio

Continuando nossas atividades sobre Cultura analise as questões abaixo.

O patrimônio cultural de um povo é formado pelo conjunto dos saberes, fazeres, expressões, práticas
[...], que remetem à história, à memória e à identidade desse povo. A preservação do patrimônio
cultural significa, principalmente, cuidar dos bens aos quais esses valores são associados [...]. Trata-se
de cuidar da conservação de edifícios, monumentos, objetos e obras de arte (esculturas, quadros), e
de cuidar também dos usos, costumes e manifestações culturais que fazem parte da vida das pessoas
e que transformam ao longo do tempo. O objetivo principal da preservação do patrimônio cultural é
fortalecer a noção de pertencimento de indivíduos a uma sociedade, a um grupo, ou a um lugar,
contribuindo para a ampliação do exercício da cidadania [...].
a- De que é formado o patrimônio cultural de um povo?
b- De acordo com o texto, qual é o principal objetivo da preservação do patrimônio cultural de um
povo?
A Constituição brasileira estabelece que o poder público [...], com a cooperação da comunidade,
deve promover e proteger o patrimônio cultural brasileiro, constituído pelos bens materiais e
imateriais. [...] dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira como: [...]; os modos de
criar, fazer, viver; as criações científicas, artísticas e tecnológicas; s obras, objetos, documentos,
edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; os conjuntos
urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico [...].
Patrimônio [...] significa “herança paterna” – na verdade, a riqueza comum que nós herdamos
como cidadãos, e que se vai transmitindo de geração a geração.
a- Dê a sua opinião sobre a importância de preservar os Patrimônios Históricos.
b- Faça uma pesquisa sobre o que é patrimônio Histórico Tombado e copie.
c- Pesquise sobre os principais patrimônios históricos Materiais e Imateriais de sua cidade, os
descreva e ilustre pelo menos um.
d- As expressões a seguir fazem parte do patrimônio imaterial do Brasil.
*Frevo
* Samba de Roda do Recôncavo Baiano
*Círio de Nossa Senhora de Nazaré
*Tambor de Crioula do Maranhão
* Samba do Rio de Janeiro
*Modo de fazer renda
irlandesa – Sergipe.
* Escolha duas dessas manifestações para pesquisar seguindo o seguinte roteiro:
- Lugar onde ocorre
- Características
- Importância
- Ilustrar.



Pesquise sobre uma manifestação cultural Imaterial de Minas Gerais utilizando o roteiro acima.
Agora, pesquise sobre uma manifestação cultural de outro país; cite o país e o que ocorre na
manifestação e quando ela é praticada.
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Ética e Cidadania

Texto 2: Amor de criança, reflexo do amor de Deus
Rafael, de quatro anos e meio é esperto, vivo, comunicativo. Gosta de chamar à atenção e é tão
carinhoso que ninguém consegue negar-lhe nada. Seus pais e avós diante dele tentam ser severos e
exigir que ele deixe espaço também para sua irmãzinha de 2 anos. Na pressa de querer participar de
tudo, Rafael fica às vezes impaciente, teimoso, enquanto não consegue o
que quer. Todos sentem que sua maneira de agir esconde uma necessidade grande de se sentir
amado.
O avô não mora com Rafael. Sua casa é no mesmo bairro. Pela manhã, caminhando, passa pela casa
de Rafael e vê seu filho, o pai de Rafael, regando as plantas antes de ir para o trabalho. Conversam
sobre tudo, mas sempre há algum fato novo do filho e netinho para levar os dois a sorrirem felizes.
O avô de Rafael sabe fazer pipoca como ninguém e o neto sabe disso. O melhor dia é quinta-feira à
noitinha, quando o avô, que tem um trabalho com horário variável, coloca-se à disposição.
A mãe, ao ir a uma reunião, deixa Rafael na casa do avô. Os dois têm assunto. Sempre há novidades.
Rafael gosta de ver, com ele, desenho na televisão. O avô assiste junto com o netinho, enquanto os
pais ainda não chegam do trabalho.
Rafael pede: “Vô, vamos preparar nossa pipoca antes de assistir ao filme?” Os dois vão para a
cozinha. Rafael sobe na cadeira. O avô fica por trás. Deixa-o participar na feitura da pipoca. Deixa-o
firme na cadeira para que não caia, pois ele se mexe muito, rindo alto, feliz em seu trabalho.
A pipoca vai estalando, enchendo a panela, misturando o barulho com as risadas estrepitosas de
Rafael feliz. Naquela noite, bem no meio da preparação, Rafael encostou a cabeça no peito do avô,
abraçou-o e disse com aquele jeitinho carinhoso muito dele: “Obrigado, vovô”!
O avô sentiu subir dentro de si uma emoção gostosa, como quando um sentimento de felicidade
toma conta de todo o seu ser. Pensou: Deus está conosco, cuidando de nós. Mostra grande amor por
nós, com carinhos como este do neto. Deus está sempre acompanhando nossa vida, ajudando-nos,
deixando que aprendamos a enxergar em cada gesto sua presença carinhosa. Deus nos ama de
maneira que está além de nossa compreensão e do que esperamos. O amor de Deus é perfeito,
sempre se mostra, se comunica.
Precisamos ter olhos de fé para enxergar e comover-nos com este amor e dizer com gratidão:
“Obrigado, muito obrigado, Senhor por tua atenção e carinho.”
Mons. Paulo Daher (adaptado)

Atividades
Escreva um caso que tenha acontecido com sua família e que lhe tenha trazido muita felicidade.
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Encontre 10 palavras que se encontram no texto acima. Escreva-as abaixo.
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Nome: _____________________________ Nº :____ 6º Ano: V.M e M.A
DATA DE ENTREGA: 05/05/20
DATA DE DEVOLUÇÃO: 12/05/20
RESPOSTAS DAS ATIVIDADES DE MATEMÁTICA ANTERIOR:
1) a)11590
b) 1921
c) 7182
d) 765252
e) 72
__
2) a) LIV
b) DIX
c) MXXXVIII
d) VICCCLVI
3) a)604

b) 67

c) 1409

4) a) 390

b) 2050

c) 7806

5) a) Dezoito mil, cento e dois.
6) a) 6308

f) 403 e
resto 1

d) 29

B) Três milhões, quarenta mil e dez.

b) 13004007

7) a) 9, 14, .19......, 24, ....29......, 34
c) 69, 68, 66 ,...63., 59,...54....
b)38, 45, 52, ...59........, 66, ....73..... d) 64, 61, 58, ....55., ...52...
8) a) 1112
b) 1021
c) nenhum
d) 1112
e)1021 sucessor é 1022
---------------------------------------------------------------------------------------------ATIVIDADES DE MATEMÁTICA 2
1)Numere a segunda coluna conforme a primeira:
1) XVI
( ) Sucessor de LXI
2) XIV
( ) Antecessor de XV
3) LXII
( ) Sucessor de CCXLV
4) LXIV
( ) Sucessor de XV
5) CCXLVI
( ) Antecessor de LXV
6) CDXXX
( ) Antecessor de M
7) CMXCIX
( ) Sucessor de CDXXIX
2)Observe a reta numérica abaixo:

a) Que número é representado pelo ponto A?
b) Qual é o sucessor do número representado pelo ponto B?
2) Que números devemos escrever no lugar das letras x e y?
a) x – 234 = 567
b) 1 750 – y = 175

4) Calcule as diferenças:
a) 72 224 – 6 458 =

b) 701 – 638 =

c) 131 003 – 88 043 =

d) 1 138 – 909 =

5) Em um banheiro tem uma parede com 15 fileiras com 10 azulejos e outra parede com 13
fileiras com 10. Quantos azulejos têm no banheiro?
a)

100

b)

130

c)

150

d)

280

6) Qual o dividendo que dividido pelo divisor 12 tenha quociente igual a 63?
a)

656

b)

756

c)

186

d)

75

7) Determine:
o

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

o

b) O quociente é 16 e o divisor é 9. Qual é o dividendo?

o

c) O quociente é 12 e o dividendo é 240. Qual é o divisor?

o

d) O produto de dois fatores é 1 040 e um dos fatores é 20. Qual é o outro fator?
8) No cálculo abaixo
320 +

+

os

têm o mesmo valor. Quanto vale cada um?

+

+

= 635

9) Na divisão exata n : 15 = 26 o valor de n é determinado por:
a) 41

b) 265

c) 390

d) 410

10)Divida 8250 por 35 e responda:
b) Qual é o resultado da divisão?
c) Qual é o resto?
d) Sem efetuar a divisão, dê o quociente e o resto de 8251 por 35.

Escola Municipal “Monsenhor Raul Coutinho”
Atividade de Geografia 6º ano
Nome: ________________________________________________ Data de entrega: 12 / 05/ 2020
Data de devolução: 19/05/2020

A invasão do GPS
“O GPS está saindo do gueto [...] A partir da união de coordenadas de latitude e longitude, qualquer pessoa pode ser
encontrada no globo terrestre com a ajuda de 24 satélites que ficam em órbita na Terra.
A tecnologia nasceu no final dos anos 1970 nos quartéis dos Estados Unidos e, em seguida, foi descoberta pela aviação
civil e praticantes de esportes náuticos e radicais. Agora, o GPS está em todo lugar. Já é possível encontrá-lo em
automóveis, celulares, relógios de pulso e no bolso das pessoas comuns. [...] Alguns táxis em São Paulo, por exemplo, já
dispõem desse recurso. Daqui para frente, ninguém terá mais desculpa para errar o caminho: no bolso ou no painel do
carro haverá uma tela com todas as indicações. [...]
[Quem compra certos automóveis] vai para casa com um serviço de GPS embutido no veículo. Durante um ano, o
cliente terá o carro monitorado por uma central que indicará, quando necessário, as rotas nas grandes cidades. [...]
[Logo será popularizado] um dispositivo do tamanho de uma moeda equipado com a tecnologia. O item servirá para
rastrear o próprio portador [...] e também pode ser colocado em qualquer lugar: dentro do celular, em relógio [...]
Países inteiros na Europa, Japão e EUA já estão com todas as ruas de suas cidades mapeadas. No Brasil, os mapas
digitais ainda engatinham. Só grandes cidades com São Paulo possuem vias reproduzidas digitalmente. [...]
A união entre os mapas virtuais e o GPS é tão explosiva do ponto de vista das oportunidades de negócio que já atrai as
maiores marcas da internet para esse campo. O site de buscas Google colocou em teste um serviço que permite aos seus
usuários nos EUA encontrar qualquer rua no país. O Yahoo também segue a mesma direção. Ninguém quer ficar de fora.”
ISTOÉ DINHEIRO. São Paulo: Três, n. 40, 18 maio 2005.

01) Explique com suas palavras a afirmação “O GPS está saindo do gueto”.
02) Quais usos do GPS são citados no texto?
03) Reescreva as frases abaixo fazendo as modificações necessárias para que se tornem corretas.
a) Atualmente, os aparelhos de GPS são encontrados apenas em automóveis de luxo e caminhões.
b) Um caminhão equipado com GPS não pode ser monitorado a distância, aumentando os riscos de roubo de veículos ou da
carga.
c) No Brasil, as ruas de todos os municípios já foram mapeadas digitalmente, compondo um enorme arquivo de mapas
virtuais.

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
ENSINO FUNDAMENTAL
ATIVIDADES LÍNGUA PORTUGUESA
Aluno(a) : ______________________________________________________________ 6º ano “V.M”
Data de envio: 12/05/2020
Profª Soraya Borges Fonseca

Data de entrega: 19/05/2020
Assinatura do responsável ________________________________________

1)
a)

b)

COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO
Era o último dia do ano, dia de São Silvestre, a neve caía e a cidade estava deserta.
O que a protagonista ( personagem principal) fazia?

Ela estava vestida adequadamente para a situação? Justifique sua resposta.

c)Por que a vendedora de fósforos não quis voltar para a casa?

2) Nos contos maravilhosos, os vilões são gigantes, ogros, lobos, bruxas, etc., seres criados
pela imaginação popular. Em “ A menina dos fósforos”:
a) Quem é o vilão?
b) Na sua opinião, esse vilão é mais cruel que os vilões que normalmente aparecem nos
contos maravilhosos? Justifique sua resposta.
3) Num determinado momento da história, o narrador diz que as mãos da menina “
começaram a perder os movimentos”. O que isso significa?
4) À medida que a menina acende os fósforos, nós, leitores, partilhamos de suas visões e
de seus desejos. Qual das visões relaciona-se:
a)
b)
c)
d)

Ao calor?
À beleza?
Ao alimento?
À afeição?

5) Há, no conto, dois momentos em que se observa a compaixão humana. Quem faz no
conto os seguintes comentários?
a) “ Verdadeiro retrato da miséria, a coitadinha!”
b) “ A coitada procurou aquecer-se com os fósforos”.
6) Muitos contos surgiram na Idade Média, na Europa, numa época em que havia muita
miséria.
a) O conto lido retrata essa situação social? Justifique sua resposta.
b) Você conhece outros contos maravilhosos em que crianças têm de enfrentar o abandono,
a fome e a injustiça social, como a vendedora de fósforos? Se sim, quais?
7) Nos contos maravilhosos, heróis e heroínas costumam vencer os obstáculos e triunfar no
final. Na sua opinião, a vendedora de fósforos triunfa no final? Explique
8) Na frase: “ Mas ninguém lhe comprara ainda um só, e lá se ia ela ...” em relação à
palavra NINGUÉM , podemos afirmar :
A(
B(
C(
D(

) Possui 7 letras e 6 fonemas.
) Apresenta 3 dígrafos .
) Gu , nesta palavra não é dígrafo pois o U é pronunciado.
) Separação silábica: Ni- n – guém

Substantivo é a palavra que dá nome aos seres: animais, objetos, pessoas, lugares, sentimentos.

8) Releia o segundo parágrafo do texto e reescreva todos os substantivos:

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”

Atividades
Nome: _________________________________________ Ano: 6° ano Turma:____
Disciplina: English
Professora: Vanusa
Data:12/05/2020 a 19/05/2020
1-Ligue os pronomes inglês em suas traduções:
I
You
He
She
It
We
You
They

Ele
Você
Ele ou ela (para animais, objetos)
Nós
Vocês
Eu
Eles ou elas( para pessoas)
Ela

2.Complete com am, is, are:
I ____
You ____

4.Escreva o pronome pessoal ( personal pronouns) correto:

a.Peter = ____

f.Laura = ____

She ____

b.The dog = ____

g.The cat = ____

It ____

c.Suellen = ____

h.Lucy and I = ____

We ____

d.Frank and Maggy = ____

i.The books= ____

You ____

e.Lucy = ____

j.Paul and Mile = ____

He ____

They ____
5.Complete com o verbo to be. Preste atenção na tradução.
a.____ ___ my friends.
e. ____ ___ happy.
Eles são meus amigos.
Nós estamos/somos felizes.
3.Escreva na
forma contraída:
I ____
You ____
He ____
She ____
It ____
We ____
You ____
They ____

b. ____ ___ my mother.
Ela é minha mãe.

f. ____ ___ a student.
Você é um estudante.

c. ____ ___ meu father.
Ele é meu pai.

g. ____ ___ student.
Eu sou estudante.

d. ____ ___ a banana.
É uma banana.

h. ____ ___ happy.
Eu sou feliz.

6.Complete, escrevendo a forma correta do verbo to be ( am, is , are) no presente
do indicativo:
7.Escreva um pronome pessoal ( personal
pronouns)- She, It, They, He - para cada
imagem abaixo:

a.She ____ a dentist.
b. She ____ a tennis player.
c.We ____ artists.
d.He ____ a doctor.
e.I ____ a boy.
f.She ____ my friend.
g.They ____ boys.
h.They ____ engineers..
i.We ____ girls.
j.He ____ a Singer.
k.You ____ a student of English.
l. It ____ a house.

8.Who are they? Write sentences as in the example below. Use contracted forms.
(Quem são eles? Escreva sentenças como no exemplo abaixo. Use a forma
contraída.)
a.

b.

He´s Justin Bieber

c.

______ Rihanna

______ Neymar

d.
e.

______ Garfield

____Larissa Manoela

______Ivete Sangalo and Claudia Leite

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
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ATIVIDADES DE CIÊNCIAS
Nome: __________________________________________ Ano: 6° Turma:___________
Disciplina: Ciências
Professora: Lidiane
Data da entrega: 12/05/2020
Data da devolução: 19/05/2020

Um lugar vivo
Chove no jardim. As copas das árvores aparam as grossas gotas d’água que escorrem suavemente
pelos troncos, cobertos de lindas orquídeas e samambaias, encharcando a terra. No solo, por onde
passeiam os caracóis, as minhocas e as formigas, a cobertura de folhas mortas é transformada lentamente
em adubo.
Sai o sol.
Seus raios, sendo filtrados por entre as folhas dos arbustos, iluminam a vegetação miúda que cresce à
sombra das árvores gigantes. As cigarras, os passarinhos e os grilos enchem o ar com suas canções. As
borboletas mostram suas cores e dançam por uma geração que está por vir. Nas folhas, na terra, em cada
tronco caído, a vida está presente.
Elaborado por Maria Augusta Q. R. Pereira e João Carlos Micheletti Neto especialmente para o São Paulo faz escola.

Atividades
1. Quais são os seres vivos mencionados no texto?
2. Quais desses seres vivos são plantas?
3. Quais dos animais citados no texto moram no jardim?
4. Quais dos animais apenas visitam o jardim?
5. Existe algo no jardim que não seja ser vivo? O quê?
6. O que há no jardim que permite a existência desses seres vivos?
7. Elabore um novo título para o texto “Um lugar vivo”.
8. Observe a imagem e responda

a) Quais são os seres vivos que habitam o vaso?
b) Quais são os fatores não vivos essenciais para a sobrevivência dos seres que habitam o vaso?
9. Ao analisarmos o ambiente de um rio, podemos identificar: variação da quantidade de luz, peixes,
sanguessugas, microrganismos, capivaras, temperatura da água, gases dissolvidos na água, velocidade da
correnteza, plantas aquáticas, despejo de esgoto, lixo e urubus. Assinale a alternativa que apresenta
apenas seres vivos:
a) Variação da quantidade de luz, temperatura da água, presença de gases dissolvidos na água, velocidade
da correnteza, despejo de esgoto e lixo.
b) Peixes, sanguessugas, plantas aquáticas e microrganismos.
c) Despejo de esgoto, lixo e urubus.
d) Temperatura da água, plantas aquáticas, presença de gases dissolvidos na água e velocidade da
correnteza.
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Atividades Pedagógicas – 6° ano Ensino Fundamental

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

Data:

1) De acordo com os trabalhos realizados, as pesquisas e as nossas aulas sobre diabetes,
avaliem as alternativas a seguir e coloque (V) para verdadeiro ou (F) para falso.
A) ( ) Diabetes é falta de açúcar no sangue.
B) ( ) Diabetes é falta de sal no organismo.
C) ( ) Diabetes é excesso de sal no organismo.
D) ( ) Diabetes é excesso de açúcar no sangue.

2)
A)
B)
C)

Como podemos evitar a diabete?
Comendo muito chocolate e doces.
Comendo muitos doces e fazendo atividades físicas.
Praticando atividade física, comendo menos doce e adaptando a uma alimentação
saudável.

3) Qual a importância da atividade física? Marque (V) para verdadeiro ou (F) para falso.
A) ( ) Faz bem para a saúde.
B) ( ) Faz mal para a saúde.
C) ( ) Faz bem para o corpo.
4) O que é diabete?

5) O que é atividade física?

Observação: Refaça as atividades no caderno.

