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NOME:_________________________________________TURMA:________ 

PRIMEIRO ROTEIRO DE JUNHO – GRAMÁTICA 

6° ANO 

AULAS 1 e 2: ADJETIVOS E SUAS CLASSIFICAÇÕES 

Adjetivo é a palavra que expressa uma qualidade ou característica do 
ser, se "encaixa" diretamente ao lado de um substantivo. 

       Ao analisarmos a palavra bondoso, por exemplo, percebemos que além 
de expressar uma qualidade, ela pode ser "encaixada diretamente" ao lado de 
um substantivo: homem bondoso, moça bondosa, pessoa bondosa. 

        Já com a palavra bondade, embora expresse uma qualidade, não 
acontece o mesmo; não faz sentido dizer: homem bondade, moça bondade, 
pessoa bondade. Bondade, portanto, não é adjetivo, mas substantivo. 

Formação do Adjetivo 

Quanto à formação, o adjetivo pode ser: 

Adjetivo simples: Formado por um só radical. 

Por exemplo: bonito, escuro, magro, cômico. 

Adjetivo composto: Formado por mais de um radical. 

Por exemplo: luso-brasileiro, castanho-escuro, amarelo-canário. 

Adjetivo primitivo: É aquele que dá origem a outros adjetivos. 

Por exemplo: belo, bom, feliz, puro. 

Adjetivo derivado: É aquele que deriva de substantivos, verbos ou até mesmo 
de outro adjetivo. 

Por exemplo: belíssimo, bondoso, magrelo. 
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Classificação dos Adjetivos 

Adjetivos simples ou compostos, primitivos ou derivados e pátrios. 

Adjetivo Simples 

O adjetivo simples é o adjetivo mais comum, sendo formado por uma só 
palavra. 

Exemplos de adjetivos simples: 

• Pequeno
• Inteligente
• Engraçado
• Divertido
• Boa

Adjetivo Composto 

O adjetivo composto é o adjetivo que possui mais de um radical, ou seja, 
são formados por dois elementos que, geralmente, estão separados por hífen. 

Exemplos de adjetivos compostos: 

• Rosa-escuro
• Azul-marinho
• Luso-brasileiro

Adjetivos pátrios 

Eles indicam a nacionalidade ou a origem das pessoas. Podem designar a 
cidade, estado ou  país de onde as pessoas são. 

• Mineiro – de Minas Gerais
• Baiano – da Bahia
• Brasileiro – do Brasil
• Argentino – da Argentina
• Nordestino – do Nordeste
• Italiano – da Itália

3



AULA 3- ATIVIDADES GRAMATICAIS 

1- Sublinhe ou circule os adjetivos nas frases abaixo: 

a) O aluno estudioso consegue bons resultados.
b) As crianças pequenas estavam alegres.
c) A menina ficou irritada com o irmão
d) O homem usava um chapéu grande.
e) Maria encontrou um pobre gatinho feio.
h) Esse menino tem cabelos pretos e encaracolados. 

. 
2-Complete as frases usando um adjetivo adequado. 

a) Aquele equipamento é ________________, mas perigoso.
b) Este aluno é ______________.
c) O garoto ficou __________________.
d) Ele é um homem _______________ e ________________.
e) A menina ____________________ recebeu bons resultados nas provas.

3- Escreva duas frases que tenham adjetivos simples. 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

4- Escreva três exemplos de adjetivos pátrios. 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

5- O que é adjetivo e como se classificam? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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NOME:________________________________________TURMA:__________ 

PRIMEIRO ROTEIRO DE JUNHO- LIPT 
6° ANO 

AULAS 1 e 2: Gênero textual: Fábula (conceito e revisão). Leitura e 
interpretação da fábula: O ratinho, o gato e o galo (Monteiro Lobato) 

Fábula é um gênero literário que usa uma linguagem simples, tem um formato 
curto, grande parte das vezes possui animais como personagens e apresenta 
uma moral. 

Os dois autores de fábulas mais importantes são Esopo e La Fontaine. No Brasil, 
o maior representante do gênero é Monteiro Lobato.

A fábula é um texto rápido, objetivo, leve e muitas vezes divertido que tem como 
objetivo não só entreter o leitor como também transmitir um ensinamento. 

Na fábula o leitor é convidado a refletir sobre as atitudes humanas e os 
comportamentos sociais. Os animais, personagens principais da história, 
representam características e defeitos típicos do ser humano de modo lúdico e 
alegórico. 

- Leitura e interpretação da fábula abaixo: 

O ratinho, o gato e o galo 

 Certa manhã um ratinho saiu do buraco pela primeira vez. Queria conhecer 
o mundo e travar relações com tanta coisa bonita de que falavam seus amigos.
        Admirou a luz do sol, o verdor das árvores, a correnteza dos ribeirões, a 
habitação dos homens. E acabou penetrando no quintal de uma casa da roça. 

 - Sim senhor! É interessante isto! 
       Examinou minuciosamente, farejou a tulha de milho e a estrebaria. Em 
seguida notou no terreiro um certo animal de belo pelo que dormia sossegado 
ao sol. Aproximou-se dele e farejou-o sem receio nenhum. 

  Nisso apareceu um galo, que bateu as asas e cantou. 
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        O ratinho por um triz que não morreu de susto. Arrepiou-se todo e disparou 
com um raio para a toca. Lá contou à mamãe as aventuras do passeio. 
        - Observei muita coisa interessante- disse ele-, mas nada me impressionou 
tanto como dois animais que vi no terreiro. Um, de pelo macio e bondoso, 
seduziu-me logo. Devia ser um desses bons amigos da nossa gente, e lamentei 
que estivesse a dormir, impedindo-me assim de cumprimentá-lo. O outro... Ai, 
que ainda me bate o coração! O outro era um bicho feroz, de penas amarelas, 
bico pontudo, crista vermelha e aspecto ameaçador. Bateu as asas 
barulhentamente , abriu o bico e soltou um có-ri-có-có tamanho que quase caí 
de costas. Fugi. Fugi com quantas pernas tinha, percebendo que devia ser 
famoso gato que tamanha destruição faz no nosso povo. 

   A mamãe rata assustou-se e disse: 
      - Como te enganas, meu filho! O bicho de pelo macio e ar bondoso é que é 
o terrível gato. O outro, barulhento e espaventado, de olhar feroz e crista rubra,
o outro, filhinho, é o galo, uma ave  que nunca nos fez mal nenhum. As
aparências enganam. Aproveita, pois, a lição e fica sabendo que: quem vê cara 
não vê coração. 

1 – Este gênero textual é classificado como: 
(A) Poético. 
(B) Fábula. 
(C) Informativo. 

2- Complete as frases. 
Os personagens da fábula são geralmente ____________________________ e 
trazem uma ______________________________. 

3- O que o rato fez ao aproximar-se do gato? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

4 – Quando o rato saiu pela primeira vez e para onde ele foi? 

( A) de manhã e foi para o jardim. 
( B) de manhã e foi para quintal de uma casa da roça. 
( C)  de manhã e foi para túnel. 

6



5- Como o gato foi descrito pelo rato? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

6- Coloque ( V) para verdadeiro e (F) para falso, de acordo com o texto. 
(    ) O galo era bondoso. 
(   ) O rato pensou que o galo era o grande inimigo dos ratos. 
(    ) O rato só não cumprimentou o gato porque ele estava dormindo. 
(    ) A história se passa na cidade e a noite. 

 7- O rato ficou com medo do galo por causa: 
(A) de sua beleza.   
(B) de sua aparência. 
(C) do seu tamanho.    

8- Por que o rato saiu do seu buraco? 
(A) para  conhecer o mundo e as  coisas bonitas de que seus amigos 

falavam. 
(B) Para conhecer o galo. 
(C) Para tomar banho no ribeirão. 

9- A moral da fábula é: 

  ( A) Quem vê cara não vê coração. 
  (B ) A beleza não dá medo. 
  (C ) Vê a beleza e não tenha medo. 

10- O rato quase morreu de susto por que : 
  ( A) o galo bateu asas e cantou. 
  (B ) o galo estava dormindo. 
  (C ) o gato estava dormindo. 

AULAS 3 e 4: Leitura e interpretação da tirinha abaixo: 
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1) No último quadrinho, o uso das letras maiúsculas e do uso da exclamação
revelam que Mafalda ficou 

a) triste.
b) preocupada.
c) alegre.
d) indignada.

2) A expressão do pai de Mafalda no último quadrinho revela que ele ficou

a) com raiva.
b) triste.
c) confuso.
d) alegre.

3) A finalidade da tirinha acima é

a) promover reflexão.
b) gerar dúvida no leitor.
c) mostrar como se planta uma árvore.
d) causar humor.

4) A tirinha acima apresenta uma linguagem

a) verbal, somente.
b) não verbal, somente.
c) mista.
d) nenhum tipo de linguagem.
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1º ROTEIRO DE ATIVIDADES – JUNHO/2021 (12ª ATIVIDADE) 
2º BIMESTRE 

E.M. PROF. EDUCADOR PAULO FREIRE 

Nome: _______________________________________________________________________ 
Nº ____ 6ºANO____  Nº do telefone (Opcional): _____________________________ 
Data: ___/___/___     Disciplina: Teoria da Matemática         
Professoras: Fernanda Borgatto    (15) 99704-7011 e Lilian Ribeiro (15) 991682337 

Números primos 
Existem números que têm exatamente dois divisores: a unidade e o próprio 

número. Como o número 13 e o 17, por exemplo. Esses números são chamados de 
números primos. 

Veja a seguir os números primos até 30: 

O número 1 não é primo, pois possui somente um divisor. 

Decomposição em fatores primos 

Sabe-se que: 
• há infinitos números primos;

• todo número natural maior que 1 e não primo pode ser escrito como produto de números

primos. 

Comecemos com o número 30. 

Antes de iniciarmos a resolução do nosso Roteiro de Atividades, é de grande importância 
que você leia atentamente a parte teórica, e também assista os vídeos sugeridos em todos 
os Roteiros, pois eles complementam o conteúdo de sua aula. E lembre-se qualquer dúvida 
estou à disposição pelo WhatsApp. 

https://www.youtube.com/watch?v=6pgeQtwC5e0 

https://www.youtube.com/watch?v=vP0SquC1gSU 

https://www.youtube.com/watch?v=PAwrTlW_cTw 
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1º ROTEIRO DE ATIVIDADES – JUNHO/2021 (12ª ATIVIDADE) 
2º BIMESTRE 

E.M. PROF. EDUCADOR PAULO FREIRE 

Na forma fatorada prima de 30, encontramos os seus divisores: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. 
Veja como é: 

Não esqueça o 1, que é divisor de todo número natural! 

Vamos fazer o mesmo com o número 45: 

Para decompor números maiores, em que é mais difícil descobrir os fatores primos 
que os formam, existe um processo prático. Vamos apresentá-lo por meio de exemplos. 

1. Decompor 540 em fatores primos.

Procuramos o primeiro número primo pelo qual o número a ser decomposto é 
divisível. Neste exemplo é o 2. 

Não é mais possível dividir por 3. O número primo que divide 5 é o próprio 5. 
Fazemos 5 : 5 = 1, e terminou o processo. A coluna da direita apresenta os fatores 

primos de 540. 
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1º ROTEIRO DE ATIVIDADES – JUNHO/2021 (12ª ATIVIDADE) 
2º BIMESTRE 

E.M. PROF. EDUCADOR PAULO FREIRE 

2. Decompor 1 323 em fatores primos.
 O primeiro número primo que divide 1 323 é 3. 

Tomamos os números primos em ordem crescente por uma questão de 
organização. Nada impede que se inicie o processo dividindo 1 323 por 7 e depois por 3. 

EXERCÍCIOS 
 

 

 

1) Explique por que:
a) 37 é um número primo.______________
__________________________________ 
b) 25 não é um número primo.___________
__________________________________ 
c) 1 não é um número primo.____________
__________________________________ 
d) Zero não é um número primo._________

___________________________________ 

2) Quais destes números são primos?

___________________________________
___________________________________ 

3) Observe o quadro e responda:

a) Nesse quadro existe algum número
primo?______________________________ 
b) Por que não existe número primo
terminado em 5, formado por mais de um 
algarismo?___________________________ 
___________________________________ 

4) Sou número primo de dois algarismos.
Trocando a posição dos meus algarismos, 
continuo primo. Quem sou?_____________ 
___________________________________
___________________________________ 
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1º ROTEIRO DE ATIVIDADES – JUNHO/2021 (12ª ATIVIDADE) 
2º BIMESTRE 

E.M. PROF. EDUCADOR PAULO FREIRE 

 

 

 

 

5) Considere o número 36.
a) Ele é primo?______________________
b) Ele é divisível por quais números
naturais?___________________________ 
c) Decomponha o número 36 em produto,
de modo que todos os fatores sejam 
primos._____________________________
__________________________________ 

6) Decomponha em fatores primos os
números: 

7) Qual é o número cuja fatoração resulta
em 22 . 32 . 11?______________________ 
__________________________________ 

8) Complete com os fatores primos que
faltam: 
a) 44 = 22 . _____

b) 80 = 24 . _____

c) 117 = 32 . ____

d) 231 = 3 . ____ . 11

9) Considere o número A =  2 . 3 . 5 . 11
Sem efetuar os cálculos, responda: 
a) A é divisível por 5? Qual é o
quociente? _________________________ 
__________________________________ 
b) A é divisível por 6? Qual é o
quociente? _________________________ 
__________________________________ 
c) Qual é o quociente da divisão de A por
15?_______________________________
__________________________________ 

10) Considere os números A e B sendo:

a) O número B é múltiplo de A?__________
b) Qual é o número que deve ser
multiplicado por A para obter B?__________ 
___________________________________ 

→ Utilize este espaço para a realização de 
seus cálculos. 

Bom Estudo! E lembre-se se tiver 
dúvidas me chama! 

Não esqueça de colocar o seu nome em 
todas as atividades entregues na escola! 
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1º ROTEIRO DE ATIVIDADES – JUNHO/2021 (12ª Atividade) 
2º BIMESTRE 

E.M. PROF. EDUCADOR PAULO FREIRE 

Nome: _______________________________________________________________________ 
Nº ____ 6ºANO____  Nº do telefone (Opcional): _____________________________ 
Data: ___/___/___     Disciplina: Geometria        
Professoras: Fernanda Borgatto    (15) 99704-7011 e Lilian Ribeiro (15) 991682337 

Ângulos – Recordando conteúdo! 
1. Falando um pouco sobre ângulos

As pontas da tesoura aberta 
formam entre si um ângulo. 

Encontramos ângulos na natureza, nas construções e nos objetos criados pelo ser 
humano. 

Antes de iniciarmos a resolução do nosso Roteiro de Atividades, é de grande importância 
que você leia atentamente a parte teórica, e também assista os vídeos sugeridos em todos 
os Roteiros, pois eles complementam o conteúdo de sua aula. E lembre-se qualquer dúvida 
estou a disposição pelo WhatsApp. 

https://www.youtube.com/watch?v=888X7YtEjoE 

https://www.youtube.com/watch?v=G5Pr2Aqw4xU 

Bom Estudo! E lembre-se se tiver 
dúvidas me chama! 

Não esqueça de colocar o seu 
nome em todas as atividades 
entregues na escola! 
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1º ROTEIRO DE ATIVIDADES – JUNHO/2021 (12ª Atividade) 
2º BIMESTRE 

E.M. PROF. EDUCADOR PAULO FREIRE 

A partir de agora iremos aprender a representar, medir e traçar ângulos. 

Semirreta 
Quando marcamos um ponto sobre uma reta, ela fica dividida em duas partes. 

Cada uma dessas partes é uma 
semirreta de origem no ponto A. 

Para representar e nomear as semirretas, fazemos assim: 

2. Ângulos – elementos e representação

Quando traçamos no plano duas semirretas de mesma origem, como você vê na 
representação a seguir, separamos o plano em duas regiões. Cada uma dessas regiões é 
um ângulo. 
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1º ROTEIRO DE ATIVIDADES – JUNHO/2021 (12ª Atividade) 
2º BIMESTRE 

E.M. PROF. EDUCADOR PAULO FREIRE 

Como as semirretas formam dois ângulos, é preciso identificar com qual ângulo 
vamos trabalhar. Para isso usaremos um pequeno arco (veja a figura a seguir). 

E se as semirretas de mesma origem estiverem numa mesma reta? 
• Se elas forem opostas, teremos dois ângulos rasos: dois ângulos de meia volta.

• Se elas coincidirem, como as semirretas OA e OB abaixo, teremos:

𝑂𝐴̅̅ ̅̅  e 𝑂𝐵̅̅ ̅̅  são os lados do ângulo e fazem parte 
dele. 
O ponto O (origem das semirretas) é o vértice do 
ângulo. 
Podemos nomear o ângulo assim: A�̂�B (lê-se 
ângulo AOB) ou simplesmente �̂� (lê-se ângulo O). 
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1º ROTEIRO DE ATIVIDADES – JUNHO/2021 (12ª Atividade) 
2º BIMESTRE 

E.M. PROF. EDUCADOR PAULO FREIRE 

Medidas de ângulos 

A medida de um ângulo depende de sua abertura. 

A medida de A�̂�B é menor do que a medida de C�̂�D, pois A�̂�B tem abertura 
menor. 

A unidade de medida mais utilizada para medir ângulos é o grau, cujo símbolo é º. 
A medida do ângulo de uma volta é 360 graus, ou 360º. 
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1º ROTEIRO DE ATIVIDADES – JUNHO/2021 (12ª Atividade) 
2º BIMESTRE 

E.M. PROF. EDUCADOR PAULO FREIRE 

Se dividirmos o ângulo de uma volta (360º) em 360 ângulos de mesma medida, 
cada ângulo medirá 1º. 
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1º ROTEIRO DE ATIVIDADES – JUNHO/2021 (12ª Atividade) 
2º BIMESTRE 

E.M. PROF. EDUCADOR PAULO FREIRE 

EXERCÍCIOS 
1) Na figura abaixo há três ângulos. Quais
são? 

2) Responda em seu caderno.
a) A que parte do círculo corresponde um
ângulo reto?___________________________ 
b) A que parte do círculo corresponde um
ângulo raso?___________________________ 
c) A que parte do círculo corresponde um
ângulo de uma volta?____________________ 

3) Escreva outro horário em que os
ponteiros do relógio formam um ângulo reto. 

4) Copie e complete o quadro referente aos
ângulos descritos pelo ponteiro dos minutos 
quando gira: 

De Para Medida do 
ângulo 

1 2 
2 5 
5 9 
9 3 

5) Cada um dos círculos abaixo está dividido
em um número de “fatias” do mesmo 

tamanho. 

Faça a estimativa de quantas fatias de cada 
tipo (A, B ou C) serão necessárias para 
construir cada ângulo que segue. 

6) Quanto mede o
menor ângulo 
formado pelos 
ponteiros deste
relógio?
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12ª ATIVIDADE DOMICILIAR – HISTÓRIA  (1ª Atividade de Junho)         6º ANO 

Nome: _______________________________________________________   Série _________ 

POVOS DA MESOPOTÂMIA - Parte 1 
A Mesopotâmia foi ocupada, entre 4.000 a.C. e 539 a.C, por uma série de povos, que se 
encontraram e se misturaram, empreenderam guerras e dominaram uns aos outros, formando o 
que denominamos povos mesopotâmicos. Sumérios, babilônios, hititas, assírios e caldeus são 
alguns desses povos. 
 
Assista ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=tUWIpzYaKXw  
 
 

OS SUMÉRIOS (4000 a.C. – 1900 a.C.) 
Foi nos pântanos da antiga Suméria que surgiram as primeiras cidades conhecidas na região da 
Mesopotâmia, como Ur, Uruk e Nipur. 
Os povos da Suméria enfrentaram muitos obstáculos naturais. Um deles era as violentas e 
irregulares cheias dos rios Tigre e Eufrates. Para conter a força das águas e aproveita-las, 
construíram diques, barragens, reservatórios e também canais de irrigação, que conduziam as 
águas para as regiões secas. 
Atribui-se aos Sumérios o desenvolvimento de um tipo de escrita, chamada cuneiforme, que 
inicialmente, foi criada para registrar transações comerciais.  
A escrita cuneiforme – usada também pelos sírios, 
hebreus e persas – era uma escrita ideográfica, na qual 
o objeto representado expressava uma ideia, 
dificultando a representação de sentimento, ações ou 
ideias abstratas, com o tempo, os sinais pictóricos 
converteram-se em um sistema de sílabas. Os registros 
eram feitos em uma placa de argila mole. Utilizava-se 
para isso um estilete, que tinha uma das pontas em 
forma de cunha, daí o nome de escrita cuneiforme.  

Os povos da Suméria destacaram-se também nos trabalhos em metal, na lapidação de pedras 
preciosas e na escultura. A construção característica desse povo é a zigurate, depois copiada 
pelos povos que se sucederam na região. Era uma torre em 
forma de pirâmide, composta de sucessivos terraços e 
encimada por um pequeno templo. 

Os Sumérios eram politeístas (faziam do culto vários deuses) 
uma das principais atividades a desempenhar na vida. 

Os sumérios merecem destaque também por terem sido os 
primeiros a construir veículos com rodas. As cidades 
sumérias eram autônomas, ou seja, cada qual possuía um 
governo independente. Apenas por volta de 2330 a.C., essas cidades foram unificadas. 

O processo de unificação ocorreu sob comando do rei Sargão I, da cidade de Acad. Surgia assim 
o primeiro império da região. 

O império construído pelos acades não durou muito tempo. Pouco mais de cem anos depois, foi 
destruído por povos inimigos. 

Fonte: https://www.sohistoria.com.br/ef2/mesopotamia/ 
 

 

 
Escrita cuneiforme, encontrada no Iraque. 

Foto: Fedor Selivanov / Shutterstock.com 
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ATIVIDADES 
 

1) A Mesopotâmia foi ocupada por uma série de povos.  As primeiras cidades que surgiram na 
região, como Ur, Uruk e Nipur. Pertenciam a qual desses povos? 
a) Sumérios           
b) Babilônios        
c) Assírios              
d) Caldeus 
 
2) Os Sumérios desenvolveram um tipo de escrita ideográfica, na qual o objeto representado 
expressava uma ideia. Os registros eram feitos em uma placa de argila mole, utilizando estilete 
com ponta em forma de cunha, por isso essa escrita era chamada: 
a) Chinesa          
b) Demótica        
c) Alfabeto              
d) Cuneiforme 
 
3) Era a construção característica dos sumérios, uma torre em forma de pirâmide, composta de 
sucessivos terraços e encimada por um pequeno templo. Foi depois copiada pelos povos que se 
sucederam na região:  

a) Pirâmides         
b) Zigurates        
c) Edifícios               
d) Arranha céu 
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EM EDUCADOR PAULO FREIRE 

NOME DO ALUNO (A) :_______________________________________________________ 

ANO: 6°____       DISCIPLINA: GEOGRAFIA PROFESSOR: CÁTIA REJANE 

1ª ATIVIDADE (MÊS JUNHO/ 2021) 

Apresentação 

eja bem-vindo a mais uma aula de Geografia! Começa hoje mais um capítulo da nossa 

jornada de aprendizado com o início de um novo ano letivo. Começa agora o conteúdo do 6° 

ano em que conheceremos a base da geografia. Bons estudos! 

Geografia: estudando o espaço 

O espaço e as pessoas 

Quando você pensa em uma viagem, logo imagina os lugares e as pessoas que vai conhecer. No 

entanto, você já parou para pensar na relação que existe entre determinado lugar e as pessoas que vivem 

nele? Será que elas sempre estiveram ali? Será que esse lugar se modificou muito desde que essas pessoas 

passaram a habitá-lo? Para entender melhor a relação entre o espaço e as pessoas, a Geografia distingue 

dois tipos de espaço: o espaço natural e o espaço geográfico.  

O espaço natural 

A localidade onde você mora ocupa determinado espaço da superfície terrestre. Há milhares de anos, 

porém, esse espaço não era habitado por seres humanos; havia apenas a natureza original, formada por 

solo, rochas, vegetação, fauna (animais), rios, clima, entre outros elementos. Havia ali um espaço natural. 

Atualmente, porém, há pouquíssimos espaços naturais na Terra. Quase todos sofreram forte intervenção 

humana.  

S 

A Antártida, por exemplo, é um 
desses raros espaços naturais 
(figura 1, ao lado). Esse continente 
ainda está quase inalterado, 
embora abrigue bases científicas 
de alguns países, inclusive do 
Brasil, e venha apresentando 
alterações em seu meio natural, 
nos últimos anos, em razão das 
ações humanas que afetam o 
clima global 

Figura1 

O frio da Antártida não oferece condições para a ocupação 
humana permanente. Fonte: encurtador.com.br/qvOQ7 21



O espaço geográfico Quando os portugueses e outros povos europeus chegaram às terras 

conhecidas hoje como Brasil, o espaço onde você vive era ainda um espaço natural, se considerarmos que 

os povos indígenas que aqui viviam à época pouco alteravam o espaço que habitavam. Os europeus e os 

grupos indígenas tinham costumes diferentes. As técnicas de produção e os instrumentos de trabalho que os 

portugueses usavam, por exemplo, eram mais aperfeiçoados. Com isso, tinham maior poder de atuação 

sobre a natureza e, consequentemente, maior poder de transformá-la ou modificá-la. Tendo em vista que o 

principal objetivo da ocupação portuguesa era explorar as terras e comercializar os produtos dela obtidos, 

como pau-brasil, animais e pedras preciosas, a transformação do espaço e da paisagem passou a ser mais 

intensa. 

Novos usos da terra e novas técnicas 

agrícolas foram introduzidos; a derrubada das 

matas, como as que vemos na figura 2, ao lado, 

intensificou-se e a madeira obtida serviu à 

construção de pontes, casas, móveis, entre 

outros. Mais tarde, represou-se a água de rios 

para a irrigação de terras destinadas ao cultivo 

agrícola e à criação de animais.  

Construíram-se estradas e fundaram-

se vilas, que cresceram ao longo dos anos e 

se transformaram em cidades. O espaço, que 

exibia as marcas das culturas indígenas, 

passou a apresentar também traços de outras 

culturas. Esse espaço construído ou 

produzido pelas sociedades é o que se 

denomina espaço geográfico. A localidade em 

que você vive é, dessa forma, um espaço 

geográfico — resultado do trabalho de todas as gerações que 

nele viveram e vivem, pois o espaço geográfico está em 

contínua transformação, como vemos na cidade de 

Petrópolis/RJ, na figura 3, ao lado. É importante destacar que, no processo de transformação dos espaços 

geográficos, os seres humanos têm causado diversos impactos na natureza, como a poluição dos rios e da 

atmosfera, a derrubada indiscriminada da vegetação e a contaminação dos solos pelo uso excessivo de 

fertilizantes e agrotóxicos. 

Como estudamos o Espaço? O que é paisagem geográfica? 

A Mata Atlântica cobria todo o litoral brasileiro. A chegada dos 
portugueses acelerou o desmatamento e hoje restam poucos 
trechos preservados. Fonte: encurtador.com.br/aBJ07  

Figura 2 

Figura 3 

Petrópolis/RJ fica em uma região de serra, 
coberta por mata atlântica antes de sua 
construção. Fonte: encurtador.com.br/gwK46 
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Quando se fala em paisagem, muitas vezes o que vem à mente é a vista dos elementos da natureza 

— céu, rio, vegetação, montanha, animais etc. — ou de uma cidade, de campos de cultivo ou ainda de outros 

ambientes, como se veem em fotografias, gravuras e pinturas, como a pintura retratando a Avenida Paulista 

em 1891, na figura 4, ao lado. 

Para a Geografia, paisagem geográfica é tudo aquilo 
que a nossa visão alcança, ou seja, tudo o que está presente 

no espaço e sendo observado. Pela paisagem, podemos 

analisar como era a região da Avenida Paulista naquela época 

e como ele foi modificada ao longo do tempo até sua versão 

atual, na figura 5, abaixo. 

 

Assim, a paisagem pode conter tanto 

elementos naturais — aqueles formados pela 

natureza (montanha, vegetação natural, rio etc.) — 

quanto elementos culturais — aqueles 

construídos pelos seres humanos por meio do 

trabalho (estradas, cidades, campos de cultivo 

etc.). A paisagem geográfica não é formada 

apenas por volumes (montanhas, vegetação, cidades 

etc.), mas também de cores, movimentos, odores, sons 

etc. E estes elementos que compõem a paisagem e sua mudança ao longo do tempo são os temas da nossa 

próxima aula. Agora, releia os textos e responda as questões a seguir.  

Exercícios  

1) O que você entende como espaço natural? Cite dois exemplos. 

2) O que é paisagem? 

3) Cite 3 exemplos de elementos naturais. 

4) Cite 3 exemplos de elementos culturais/sociais. 

 

 

 

Figura 4 

Figura 5 Avenida Paulista em 1891. Fonte: 
encurtador.com.br/FKX15 

Avenida Paulista em 2021. Fonte: 
encurtador.com.br/hDHZ4 
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1º Roteiro de Junho - Ciências – 6º Ano 

Nome:______________________________________________ 6º Ano: _____  2021 

Aula 1 

INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DIGESTÓRIO, CIRCULATÓRIO E RESPIRATÓRIO 

Nosso corpo é formado por diversos sistemas, entre eles, o sistema digestório, 
respiratório e circulatório. Nas pessoas saudáveis, eles devem funcionar, em total sincronia, 
como numa linha de produção. Para isso, é necessário que ocorra uma boa relação entre 
eles. Porém, para compreender as atividades de cada sistema é necessário analisar as 
suas principais funções. 

Digestão 

Aula 2 

Respiração e alimentação 

A digestão se inicia na boca, onde o alimento é 
cortado, mastigado e triturado. Em seguida, vai para 
faringe e desce, pelo esôfago, até o estômago. Nesse 
local, ocorre uma grande transformação, pois o alimento 
sofre a ação de enzimas e sucos gástricos, para ser 
"quebrado" em partículas menores. Depois, segue para 
o intestino delgado, onde a digestão é finalizada.

Os resíduos vão ao intestino grosso e são 
eliminados pelo ânus. Ao contrário, os nutrientes são 
absorvidos no intestino delgado e caem na circulação 
sanguínea. Aí está a primeira interdependência a ser 
apontada: é necessário que ocorra a ingestão de 
nutrientes (os mais variados e equilibrados) para que 
estes sejam levados, através da circulação sanguínea, 
a todas as células de nosso corpo, de modo que elas, 
as células, tenham condições de exercer as suas 
respectivas funções.  

Quanto à respiração, ela ocorre da seguinte 
forma: inspiramos o gás oxigênio, juntamente com 
outros gases existentes na atmosfera, mas o primordial 
para nossa sobrevivência é o oxigênio. Este, passa 
pelas fossas nasais, onde é filtrado por pelos e 
aquecido por pequenos vasos sanguíneos. Depois 
segue pela faringe, laringe, brônquios e bronquíolos, 
no interior dos pulmões. Nestes, há também os 
alvéolos pulmonares, local onde ocorre as trocas 
gasosas, ou seja, trocas do gás carbônico (CO2) por 
gás oxigênio (O2) e este último é levado para todas as 
células de nosso organismo através do sangue.  

Qual é a relação da digestão com a respiração? 
Simples, os produtos de cada processo, 
principalmente a glicose (proveniente da digestão) e o 
oxigênio (proveniente da respiração) precisam
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chegar a uma parte da célula específica, a mitocôndria (esta é uma organela citoplasmática) 
que realiza diversas reações químicas, transformando a glicose e o oxigênio em energia 
(ATP), que, por sua vez, é necessária para realizarmos todas as nossas funções vitais, 
como andar, correr, estudar etc. 

Aula 3 

Circulação 

As veias são canais menores, mas tão fortes quanto as artérias. Recebem o sangue 
vindo dos capilares (vasos menores que as veias e que servem para a transição de sangue 
entre as artérias e as veias) e levam o sangue em direção ao coração, para serem 
encaminhadas para o pulmão. 

Aula 4 

Atividades (Responder em uma folha separada. Não esqueça de colocar nome e ano). 
1) O que significa a palavra “interação”?

2) Escreva qual a principal função do sistema:
a) Digestório.
b) Circulatório.
c) Respiratório.

3) Será que nós poderíamos sobreviver se esses sistemas não fossem integrados?
Explique com suas palavras.

4) Comer bem é ter uma alimentação variada, bem cuidada e em horários regulares. Por
que os alimentos são importantes para o nosso corpo?

Dúvidas: Profª Sandra Carvalho - E-mail: devolversandraciencias@outlook.com 

O sistema circulatório é um conjunto de órgão 
responsável por levar oxigênio e nutrientes para o 
corpo. Outras funções desse sistema são levar 
substâncias que não serão mais usadas pelo corpo 
para os órgãos que irão expulsá-las e limpar os canais 
por onde o sangue passa. Muitas vezes, esse canal 
fica com impurezas como gordura, e pode até ser 
totalmente obstruído, levando a um infarto.  

O principal órgão desse sistema é o coração, 
que bombeia o sangue, de forma que ele possa chegar 
até as extremidades do corpo e voltar para o coração. 
O sangue, material transportado pelo sistema 
circulatório, sai do coração carregado de oxigênio, 
passa pelas artérias, veias e capilares, pelo pulmão e 
então retorna para o coração. O tempo médio para que 
o sangue complete um ciclo completo de circulação é
de um minuto. 

Os canais usados pelo sangue para circular são 
chamados de vasos sanguíneos. São divididos nas 
artérias, veias e os capilares. As artérias são os canais 
usados pelo sangue quando ele sai do coração em 
direção ao corpo, sendo mais grossas que os outros 
dois tipos de canais.
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 1 ª SEMANA DE  JUNHO , 6º ANO – INGLÊS-  - NOEMI 

Name________________________________________________ 

Exercício sobre numerais : escreva de 10  a 20: 

Odd=ímpares__________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Even=pares ____________________________________________ 

 

Complete com: is, are, am.        Where= onde. 

Where ________ Brazil?  It is in South America. 

Where _________ we? We are in Mairinque. 

Where ________ I?  I am here. 

Where ________ you?   I’m at school. 

Where _______ Jane? She’s in Rio. 

 

Complete com: 1 das respostas dadas entre parênteses:  Who=quem  

Who _______ you?  ( am – are – is ) 

Who are ________?  (I – she – they ) 

Who _______ your father? ( is – are – am ) 

Who is ____________? ( Pedro – Pedro e Bia -  I ) 

Who is ____________?  ( your teacher – your teachers – we - ) 

 

No roteiro anterior, vimos as regras de plurais.  

Sempre colocamos “S”,  “ES” se a palavra termina em  

( S,SH,CH,O,X,Z)  e “IES” se terminar em ( consoante + y). 
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12º Roteiro – Educação Física - Prof. Marcos - 6º ano 

E.M. “Educador Paulo Freire” 17/05/2021 

Habilidades: experimentar e fruir esportes de marca, precisão, invasão e 

técnico combinatórios valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo. 

Regras do Basquetebol 

O basquetebol tem como objetivo inserir a bola no cesto correspondente à sua 
equipe. Portanto, há dois cestos em cada extremidade de quadra a 3,05 metros 
do chão. O local onde está o cesto é chamado de tabela. 

Ganha a equipe que fizer o maior número de pontos. Note que os pontos 
variam segundo o local de arremesso. Ou seja, para lance livre é somado um 
ponto, do contrário, dois pontos são somados ao placar. 

Há ainda, os pontos feitos quando os jogadores estão próximos da linha de 
três. Como o próprio nome indica, nesse caso, três pontos são contados. 

O jogo está dividido em 4 tempos, sendo 10 minutos para cada. Ele está 
baseado em batidas, passes de bola e posições de defesa e ataque. 
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Os passes de bola podem ser: passe com a mão, passe de peito, passe picado 
(ou quicado), passe de ombro e passe por cima da cabeça. 

Já os arremessos mais utilizados são a bandeja e o jump. As chamadas 
"enterradas" ocorrem mediante um salto e a colocação da bola no cesto. 

Note que os jogadores não podem dar mais de dois passos com a bola nas 
mãos. Antes disso, ele deve passar para o colega do time. 

Faltas 
Num jogo de basquete um jogador não pode fazer mais que 5 faltas. Se isso 
acontecer, ele está fora do jogo. As faltam podem ser cometidas quando há: 

 contato ilegal entre os jogadores;
 agressões entre jogadores;
 comportamentos antidesportivos.

Responda: 

1 – Qual o objetivo do jogo de basquetebol? 

2 – Como é chamado o local onde está o cesto de basquetebol? 

3 – Como é dividido o tempo de jogo no basquetebol? 

4 - O que acontece se um jogador fizer mais de 5 faltas em um jogo de 
basquetebol? 
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1º ROTEIRO DE JULHO  ARTE 

A dança é uma linguagem artística. Para criar nessa linguagem é importante ter 

intenção poética, ou seja, um jeito de se movimentar criado para expressar 

uma sensação, uma ideia. Podemos dançar com todo corpo ou apenas uma 

parte dele. O corpo é nossa materialidade expressiva; é a ferramenta com que 

criamos a dança, uma parte do movimento. Podemos ainda dançar em festas, 

manifestações populares em nossa cidade; criar coreografias e dançar. Não 

existe lugar ou corpo ideal, mas pode haver intenção.  

Qual é a sua forma de dançar? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Reúna-se com sua família ou seus amigos mais próximos e cada um vai 

escolher um sentimento ( amor, raiva, medo, alegria, entre outros ) para 

representá-lo. Após a escolha, cada pessoa faz um gesto ou movimento livre 

para representar o sentimento escolhido. Na segunda rodada farão outro gesto 

ou movimento corporal para representar o mesmo sentimento. Ao completar 

quatro movimentos que representem o mesmo sentimento, você terá uma 

pequena coreografia. Escolha somente um sentimento que ficou melhor a 

coreografia e desenhe os movimentos no quadro abaixo. 

Nome do sentimento_____________________ 
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Contato dos professores da  
E.M.”Professor Educador Paulo Freire” durante o ensino remoto:

• Português:

Professora Estela: devolverestela@outlook.com 

Professora Ana Genaro: celta.forte50@gmail.com 

Professora Sarita: saritajesusmeira78@gmail.com 

Professora Juliana: devolverjuliana@outlook.com 

Professora Rosângela Malta: devolverrosangela@outlook.com 

Professora Regiane: regicris26@hotmail.com  

• Matemática:

Professora Lilian: Lilianribeiro_matematica@hotmail.com 

Professora Andreza: professora.andreza.matematicaeja@gmail.com 

Professora Susana: devolversusana@outlook.com 

Professora Gisele: gigiscamargo@gmail.com 

Professora Leila: devolverleila@outlook.com 

Professora Fernanda: devolverfernanda@outlook.com 

• História:

Professora Dirce: devolverdirce@outlook.com 

Professor Anderson: historia.andersom@outlook.com 

Professora Nilza: nilmamacedo100@gmail.com 

• Geografia:

Professora Lúcia: Lusimoesgeo2021@outlook.com 

Professora Cátia: catiarsok@outlook.com 

Professor Carlos: carreguitar@hotmail.com 

• Ciências:

Professora Cris Luna: cienciasatividades2021@gmail.com 

Professora Sandra Carvalho: devolversandraciencias@outlook.com 

Professora Patrícia: rampinipaty@yahoo.com.br 
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• Inglês:

Professora Noemí: whatsapp (11) 99572-1662 

• Educação Artística:

Professora Denise: denisecresciulo@gmail.com 

Professora Neuza: neuzaprofgarcia@gmail.com 

Professora Michele: mpingas@bol.com.br 

• Educação Física:

Professor Marcos: educafisicamk@gmail.com 

Professora Carolina: tiraduvidaef@gmail.com 

• Proeja:

Professora Solange: sola.negrao@gmail.com 

• Atendimento Educacional Especializado - AEE:

Professora Laura: laura.greis@yahoo.com.br 

• Direção:

Diretora Bárbara Francine: whatsapp (11) 99905-6297/ babi_francine@hotmail.com 

Vice-diretora: Eliana Arruda: elianaarruda59.gmail.com 
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