ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS.
ATIVIDADES DE MATEMÁTICA 15

NOME: _____________________________ Nº :___ 6º V.M ( ) OU 6º M.A (
DATA DE EMISSÃO: 11/08/20
DATA DE DEVOLUÇÃO: 18/08/20
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) Calcule o valor e complete os pontinhos:
a- 200 x10= ...................

f- 386 – 10 = .................

k- ............. : 5 = 150

b- 8 x 100 = ...................

g- 270 x 100 = ..............

l- ............. + 34 = 60

c- 12 x 20 = .....................

h- 340 – 40 = ...............

d- 45 : 9 = ......................

i- 349 + 20 = ................

e- 28 : 4 = ......................

j- ........x 20 = 60

m- .............. – 20 = 130
n- ............ : 7 = 7
0- ................. x 4 = 120

2) Escreva, utilizando algarismos, os números escritos por extenso abaixo:
a- dois mil, duzentos e quarenta e sete = ............................................................
b- setenta e um mil e dezessete =.........................................................................
c- quatorze milhões, trinta e seis mil, seiscentos e dois = ..................................
d- três mil e quinze= ...............................................................................................
3) Leia e descubra em que número estou pensando:
 Meu número de centenas é maior 8 .
 Sou um número ímpar maior que 5 e menor que 9.
 Não possuo nenhuma dezena.
Que número sou?..............................................................................

 Tenho 24 dezenas.
 Apenas 1 unidade de milhar
 A soma de todos os meus algarismos é igual a 10.
Que número sou? .................................................................
4) Resolva os cálculos abaixo:
a) 7 608 : 5 =

c) 23 456 : 13=

e) 23 896 : 21=

b) 22 977 : 9=

d) 45 987 :13=

f) 12 890 : 21=

5)Resolva os problemas abaixo:
a)Marta e Jussara são irmãs. Juntas possuem a quantia de R$ 1 256,00. Jussara pediu
metade do dinheiro para comprar um novo celular. O celular que ela deseja custa R$ 726,00.
Seu dinheiro será suficiente? Por quê?
R:...................................................................................................
b) João está organizando uma Festa Junina para o próximo mês. Chamou seus amigos e
pediu uma contribuição de 30 reais para cada um deles. Por enquanto, 68 pessoas
confirmaram a presença e já deram o dinheiro que João solicitou. Quantos reais João já
arrecadou para festa?
R:.........................................................................................................
 João vai organizar as pessoas em mesas de 5 lugares. Quantas mesas precisará para
organizar as pessoas que confirmaram a presença.
R:..............................................................................................

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Componente Curricular: História

Professora: Débora Daiana

Atividade 15

Aluno:
Turma: 6º ano ______
Data de emissão: 11 de agosto
Data de Devolução: 18 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
Ainda sobre o filme: Uma noite no museu 1, vamos falar dos personagens e de suas funções no filme e
sobre as cenas...
1) Você recebeu uma folha com os personagens, os nomes e as características, vocês deverão
recortar as imagens dos personagens, os nomes e as características e colar na folha em branco
fazendo a correspondência correta, colando nesta ordem: a imagem, o nome do personagem e as
características; segue um exemplo:

Sacagawea

Ameríndia que era o grande
amor de Presidente dos Estados
Unidos
Theodore
"Teddy"
Roosevelt.

Dexter

Rex

Theodore Roosevelt

Rebecca

Nick

Átila, o Huno

Larry Dailey

Faraó Akmenrah

Jebediah

Já foi presidente, agora
ajuda Larry e é apaixonado
por uma bela índia.

Única pessoa que conhecia
as instruções da placa e
podia fazer com que todos
voltassem ao museu.

Novo vigia noturno do
museu, quer que seu filho
tenha orgulho dele.

Tiranossauro Rex que toda
noite quer brincar de correr
atrás de um osso.

Macaquinho que adora
implicar com Larry e pegar
suas chaves.

Guia do museu.

Valente homenzinho que
está sempre querendo
arranjar briga com Octavius
e chama Larry de
“Pernudo”.

Filho de Larry, anda
decepcionado com as
constantes mudanças de
emprego do pai.
Está sempre atrás de Larry
e adora feitiçaria.

_______________________________________________________________
2) Observe algumas imagens do filme. Recorte-as e cole-as na folha em branco, e vai
explicando o que acontece em cada cena:

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Nome: __________________________________________________________
Ano: 6° Turma ______________________________ Professora: Lidiane
Data da emissão: 11/08/2020

Data da devolução: 18/08/2020

Componente Curricular: Ciências
Unidade Temática: Terra e Universo
Objeto de conhecimento: Forma, estrutura e movimentos da Terra
Habilidade: EF06CI12
Tipos de rochas
A crosta terrestre e a parte superior do manto formam a LITOSFERA. Essa é composta basicamente
de rochas e solo. As rochas, que podem ser de diferentes tipos, são compostas de um ou mais minerais.
Consideramos minério, as rochas ou minerais que possuem valor econômico, como o mármore, o granito, o
diamante, o ouro, a bauxita (de onde se extrai o alumínio), magnetita (de onde se extrai o ferro), areia e
muitos outros. Prestando atenção em como as rochas se formam podemos classificá-las como magmáticas,
sedimentares ou metamórficas.
As rochas magmáticas, também são chamadas ígneas. Como sabemos o magma é quente, assim, as
rochas ígneas se formam a partir do resfriamento do magma e podem ser de dois tipos:


Rochas magmáticas intrusivas ou plutônicas: como o nome diz é porque elas se formam no
interior da crosta terrestre. O magma se solidifica lentamente formando a rocha ígnea plutônica. Um
exemplo é o granito (formado por mica, feldspato e quartzo) com várias tonalidades.



Rochas magmáticas extrusivas ou vulcânicas: estas rochas irão se formar no exterior da crosta
terrestre, através das erupções vulcânicas. Quando o magma é expelido em forma de lava vulcânica,
ele se resfria rapidamente, solidificando e formando rochas ígneas vulcânicas. Um exemplo desse
tipo de rocha é o basalto.

As rochas sedimentares são formadas a partir de sedimentos, isto é, partículas originadas de outras
rochas – magmáticas, metamórficas ou até mesmo sedimentares. Essas partículas são criadas por
intemperismo, conjunto de processos que causam a fragmentação e o desgaste de rochas. Tais
transformações podem ser causadas por chuvas, variações de temperatura, vento e outros fatores. Com o
passar do tempo, esse processo causa uma grande compactação dos sedimentos, dando origem às rochas
sedimentares. Geralmente estas rochas possuem faixas ou camadas bem evidentes, são menos duras e
resistentes que as rochas magmáticas. São exemplos: calcário, argilito e arenito.
As rochas metamórficas se originam a partir da alteração de temperatura e pressão no interior da
crosta terrestre, onde as rochas não vão derreter. Mármore, ardósia, quartzito e gnaisse são exemplos de
rochas metamórficas. O quartzo é formado a partir do arenito, que é uma rocha sedimentar. No processo de
formação do quartzito (uma rocha magmática), as partículas que compõem o arenito (uma rocha sedimentar)
são compactadas e submetidas a temperaturas de até 250 °C. Essas condições alteram a estrutura da rocha, e
o quartzito formado apresenta características e aspecto diferentes do arenito.

Atividades
1. Do que as rochas são formadas?

2. Qual a diferença entre rocha magmática intrusiva e rocha magmática extrusiva? Dê um exemplo de cada.

3. O que é intemperismo?

4. O que pode causar o intemperismo?

5. Explique a formação da rochas abaixo:
a) Rocha magmática

b) Rocha metamórfica

c) Rocha sedimentar

6. Dê um exemplo de rocha magmática, rocha sedimentar e rocha metamórfica.

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.
14ª Atividade

Componente Curricular: Artes

Professora: Neide

Série: 6º ano____________

Aluno (a):___________________________________________________________________________________________________________
Data da emissão: 11/08/2020

Data de devolução: 18/08/2020

Unidade Temática: Colagem
Conteúdo Relacionado: Formar nova composição à sua maneira.
Plano Curricular
Objeto de Conhecimento


Desenvolver o senso crítico e de invento do aluno, o hábito de observação,
imaginação e criatividade.

Habilidades



EF69AR03
EF69AR04

Atividade

Colcha de Retalhos com fragmentos de obras de Tarsila do Amaral.
 Estudamos e conhecemos um pouco mais sobre a vida e as obras dessa grande artista
brasileira. Agora, usando fragmentos das obras: Vendedor de frutas – 1925 / A Cuca –
1924 / O Mamoeiro – 1925 / Abaporu 1928 / e Antropofagia 1924, forme um novo
quadro com partes dessas obras. Pinte e recorte as peças para formar uma nova
composição à sua maneira.
 Você deverá usar as partes e desenhar o que for preciso para compor sua criação.
Não esqueça de criar um novo título para sua obra.
 Você pode pesquisar no GOOGLE para ver exemplos.

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

Aluno (a):
Unidade Temática: Identidades e alteridades
Habilidades: (EF06ER21MG)
Data de emissão: 11 / 08 / 2020

Professora: Marciclei

Atividade - 15

Turma: 6º
Objeto de conhecimento: Relações e narrativas pessoais
Data de devolução: 18 / 08 / 2020

A alegria é que dá sabor à vida
Visitando favelas, muitas vezes, vemos pessoas trabalhando, cuidando da casa, dos filhos, lavando
roupa ou cozinhando, cantando ou acompanhando a música que o rádio ligado alto tocava.
Aquela favela era toda assim. E todos se entendiam, davam-se bem.
As reuniões com eles eram mais fáceis. Tudo ali dava certo. Qualquer iniciativa que se propunha ou que
eles apresentavam ia para frente. Era impressionante. O que movia ali nesta favela para que tudo desse
certo era a alegria de todos.

Aquela era uma favela alegre. As pessoas se comunicavam com facilidade. Crianças e adolescentes dali
puderam estudar e continuar seus estudos até a universidade. O segredo de todo aquele progresso era a
alegria, pois é um grande dom de Deus, que tudo transforma. Uma pessoa alegre, otimista toca tudo para
frente.
Todas as pessoas alegres vivem satisfeitas com o que têm, não se lamentam da vida, estão felizes na
pobreza ou na riqueza, em bons empregos ou em empregos médios. A alegria transforma a vida, é
maneira mais fácil de a amizade se comunicar. O amor sincero se mostra pela alegria, pela felicidade que
transmite.
Olhem a criança: criança triste deve estar doente ou sofrendo. A criança é alegre, interessada, encontra
sempre na vida coisas que lhe chamam a atenção. A curiosidade da criança é uma forma de alegria. A
tristeza fecha a pessoa. A alegria a abre para fora, para querer saber, querer descobrir.
Enquanto as pessoas tiverem este espírito da criança de olhar e querer saber e se comunicar, a vida vai
crescendo. Quando a pessoa para no tempo e no espaço e se fecha, não mostra interesse, vai morrendo
aos poucos.
A alegria é vida e dá vida. Ela mexe até com a saúde. Uma pessoa alegre é sempre saudável. E, se
estiver doente, facilita a cura. A alegria é como a luz do sol para nós. Dia triste e fechado, com nuvens
escuras não convida a nada. Traz-nos tristezas também. Um dia claro, céu azul, brilhante, comunica a
vida, dá vontade de sair, de ver, de se comunicar com todos. A alegria é sempre um dia de sol,
convidativo.
Não temos nenhuma razão para ficarmos tristes. A razão de nosso viver é a certeza de que somos
amados e queridos por Deus que se mostra sempre Pai.

Aconteça o que acontecer nunca Deus me abandona. Ele jamais se cansa comigo. Está sempre disposto
porque Ele é um Deus de alegria. Está sempre, contente e satisfeito. Inventa mil maneiras na vida para
nos ver sorrir e nos ver também satisfeitos.
Mons. Paulo Daher

ATIVIDADES
1 ) Fale sobre a benção da alegria.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2) Como você fica quando está alegre?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3 ) Complete os rostos com um lindo sorriso!

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Atividades
Nome: __________________________________________________Ano de Escolaridade: 6º ano
Componente Curricular: Língua Inglesa
Professora: Vanusa
Data de emissão: 11/08/2020
Data de devolução: 18/08/2020
Unidade Temática: Gramática
Objeto de Conhecimento: Adjetivos possessivos
Habilidade: (EF06LI23) Empregar, de forma inteligível, os adjetivos possessivos.
Adjetivos possessivos
Assim como o português tem palavrinhas que indicam posse (meu carro, minha avó, sua casa, seus
amigos etc.), o inglês também tem seus possessivos. O uso dos adjetivos possessivos é simples porque é
o mesmo que no português. Lembre-se do seguinte: Eles sempre virão antes de um substantivo, nunca
sozinhos.
my
meu(s), minha(s)
I
your
teu(s), tua(s), seu(s), sua(s)
you
his
seu(s), dele
he
her
sua(s), dela
she
its
seu(s), sua(s), dele, dela
it
our
nosso(s), nossa(s)
we
your
vosso(s), vossa(s), seu(s), sua(s)
you
their
seu(s), sua(s), deles, delas
they
EXEMPLO: SHE HAS A HOUSE. HER HOUSE IS BIG. Como pode observa na frase apareceu o pronome
pessoal she que significa ela ,logo observando o segundo quando usou o possessivo her que significa
dela. Assim para as próximas atividades consulte o quadro. E para maior esclarecimento assista a aula no
youtube caso acha necessário, https://youtu.be/kRY8k0KTepk
1- Copie no caderno o quadro dos pronomes, com finalidade de fixação e também para ser material de
consulta para as próximas atividades:
2-

Complete as frases com possessive adjectives.
Exemplo:
You are Betty.Your bag is green.
a) He is Mike. ______ bike is old.
b) I am Sarah. ______ book is big.
c) They are Mike and Sarah. ______ car is red.
d) She is Carol. _____ hair is short.
e) We are Sophie and Michael. _____ house is nice.
f) It is a giraffe. ______ legs are long.
g) You are Maggie and Antonio. ______ cats are beautiful.
3-Qual a tradução de:
a)Your
e) my

b)their
e)our

c) her
f) its

d)his

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

15ª ATIVIDADE

Aluno (a) : _________________________________________________________________________ 6º ano “V.M”
Data de emissão: 11/08/2020

Data de devolução: 18/08/2020

Profª Soraya Borges Fonseca

Assinatura do responsável_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Objeto de conhecimento: Produção de texto / Estratégias de escrita / Morfossintaxe
Habilidades: (EF06LP04) Analisar a função e as flexões de substantivos.
( EF67LP22) Produzir resumos, a partir das notas e/ou esquemas feitos, com o uso adequado de paráfrases e citações.
___________________________________________________________________________________________________________

Gramática:
1) Reescreva todos os substantivos presentes no texto.

2) Classifique os substantivos abaixo em: Simples ou Composto/ Comum ou Próprio / Concreto ou Abstrato/ Primitivo ou
Derivado/ Coletivo.
a) Rio _______________________________________________________________________________________________
b) Coreia ____________________________________________________________________________________________
c) Inverno ___________________________________________________________________________________________
d) Perseguição________________________________________________________________________________________
e) Cão-pescador ______________________________________________________________________________________

Escola Municipal “Monsenhor Raul Coutinho”
Componente Curricular: Geografia
Nome: __________________________________________________________Turma: 6º ano
Data de emissão: 11/08/2020
Data de devolução: 18/08/2020
Professor: Flávio
Unidade Temática: Mundo do Objeto do Conhecimento: Transformação das Habilidade: EF06GE07
trabalho
paisagens naturais e antrópicas

´
As favelas do Brasil
Na atualidade, um grande número de brasileiros mora em favelas, principalmente, nas grandes capitais do país.
As condições de vida a que essas pessoas estão sujeitas levam à discriminação e ao preconceito social. A favela é vista muita s
vezes como um lugar de criminalidade e abandono, estereótipos que mercam seus moradores, como se fossem comuns a todas as
pessoas que vivem em favelas.
Por isso, muitos artistas e estudiosos têm procurado demonstrar uma outra ideia de favela, a fim de modificar o modo pejorativo
com que seus moradores são vistos.
Leia este trecho da canção a seguir.
[...]
Favela, ô
Favela que me viu nascer
Só quem te conhece por dentro
Pode te entender!
O povo que sobe a ladeira
Ajuda a fazer mutirão
Divide a sobra da feita
E reparte o pão
Como é que essa gente tão boa
É vista como marginal
Eu acho que a sociedade
Ta enxergando mal
Minha favela!
Entendo esse mundo complexo
Favela é minha raiz
Sem rumo, sem tiro, sem nexo
E ainda feliz
[...]
SAPUCAHY, Leandro. Favela. Em: SAPUCAHY, Leandro. Warner, 2006. Faixa 11.

Atividades
01) Você conhece, já visitou ou morou (mora) em uma favela? Quais são suas impressões?
02) A canção “Favela” denuncia o preconceito social em relação aos moradores de favelas. Em sua opinião, por que existe esse preconceito?
Você concorda com essa maneira de pensar?

ESCOLA MUNICIPAL “MONSENHOR RAUL COUTINHO”
Componente Curricular – Educação Física
Aluno (a):
15ª Atividade
Data de emissão: 11/08/2020

6º ano V.M
Professor: Eustáquio
Data para devolução: 18/08/2020

Unidade Temática: Esportes
Objeto de Conhecimento: Esportes e técnicas combinatórias
Habilidade: EF67EF06

Pênalti no Futsal
Você sabe o que é um pênalti no futsal? Pois bem, o tiro penal ou pênalti é a penalidade máxima do jogo ou
grande penalidade. Isso ocorre quando uma equipe sofre por conta de uma infração cometida dentro da área durante
uma partida. Assim como no futebol, o pênalti dá à equipe a oportunidade de marcar o gol, e é uma penalidade que é
cobrado sem a barreira, ou seja, só o jogador que cobrar o pênalti e o goleiro. Os demais jogadores devem ficar fora
da grande área a uma distância de pelo menos 9,15 m da marca. E, caso a cobrança do pênalti não resulte em gol
logo a partir da cobrança, o jogador que cobrou o pênalti não deve tocar na bola até que o outro atleta que não estava
participando da jogada o faça.
O goleiro no momento da cobrança do pênalti deve permanecer com pelo menos um pé sobre a linha do gol,
e não deve se mover até que a bola se mova.
A cobrança de pênalti, como no futebol de campo, em uma partida eliminatória de futsal pode terminar em
disputa de pênaltis caso o jogo termine empatado. Antes que a partida comece, o árbitro define em qual dos dois
lados as cobranças serão feitas. Após essa decisão, o árbitro se reúne com os capitães das duas equipes e realiza
em cara ou coroa para decidir quem começa a disputa.
Na decisão, cada equipe terá direito a bater três pênaltis, sempre de forma intercalada.
Portanto, em uma disputa, vence o time que marcar mais gols dentro das seis cobranças. Caso a
disputa fique empatada após as seis cobranças, os times continuam a bater os pênaltis de forma
intercalada, até que uma das equipes saia vencedora na disputa. Todos os jogadores, mesmo que
tenham terminado o jogo no banco de reservas, podem participar das cobranças de pênaltis. Durante a
disputa, os times podem substituir os goleiros quantas vezes quiserem antes de uma cobrança, desde
que o árbitro seja devidamente comunicado, e qualquer jogador elegível pode ser um goleiro durante a
cobrança de pênalti.
2) Marque (V) para verdadeiro e (F) para falso.
1) Responda.

a) O que é pênalti?

b) Na cobrança de pênalti é permitido ao
goleiro montar a barreira para ajudar
na defesa?

c) Na decisão cada equipe terá direito a
bater quantos pênaltis?

A ( ) Pênalti é considerado falta grave.
B ( ) Pênalti é uma punição.
C ( ) Só o goleiro pode defender o pênalti.
D ( ) Se o cobrador erra o pênalti não tem outra chance.
E ( ) A finalidade da barreira é dificultar a cobrança do jogador
adversário na hora de cobrar a falta.
F ( ) Durante a disputa os times podem substituir os goleiros
quantas vezes quiserem.
G ( ) O tiro livre indireto é marcado quando a falta foi de uma
jogada perigosa.
H ( ) Caso a disputa fique empatada após as seis cobranças, os
times continuam a bater os pênaltis de forma intercalada.
I ( ) Qualquer jogador elegível pode ser um goleiro durante a
cobrança de pênalti.

