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EDUCAÇÃO FÍSICA 

                                                    Atletismo 

 
      Você sabia que o atletismo é a prática esportiva mais antiga já praticada pelo ser humano? 
Para sobreviver na Pré-história, o homem já praticava diversos movimentos como correr, saltar, 
lançar e arremessar. Podemos destacar que foi por meio dessas possibilidades de se movimentar 
que o ser humano desenvolveu várias habilidades no decorrer da História.  
     Será que você conhece algumas dessas provas? Já realizou alguma prova de corrida, salto ou 
arremesso? Já assistiu a uma competição?  
     O atletismo é chamado de esporte-base, porque sua prática corresponde a movimentos naturais 
do ser humano: correr, saltar, lançar. As provas realizadas no atletismo são: corridas, saltos, 
arremesso e lançamentos. Elas são divididas em provas de pista e campo. 
Agora é com você: 
Pesquise, quais são as provas de corrida, ilustre com desenhos ou recortes de revistas. 
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LEITURA, INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO TEXTUAL 

 

(LIPT) 

 

 

Era uma vez 

“Era uma vez...”. Basta que alguém pronuncie essas palavras para sabermos que lá vem 
história. E histórias povoadas de príncipes e princesas, crianças em perigo, soldadinhos de 
chumbo, gigantes e dragões... Essas histórias, conhecidas como contos maravilhosos, não morrem 
nunca: são contadas de geração a geração. E estão em toda parte: na voz da mãe ou da avó, nos 
livros, nas histórias em quadrinhos, nos desenhos animados, no cinema. 

Nesse tipo de texto as personagens classificam-se de acordo com o papel que 
desempenham na história. A personagem que faz o papel principal chama-se protagonista. Nos 
contos maravilhosos, o protagonista é um herói ou uma heroína que vive grandes aventuras e 
vence muitos obstáculos. A personagem que se opõe ao protagonista, seja porque age contra ele, 
seja porque tem características opostas às dele, é chamada de antagonista. Essa personagem é 
o vilão da história. 

No conto, há também personagens secundárias. As personagens secundárias são aquelas 
que têm uma participação menor ou menos freqüente na história.  

Proposta de Produção Textual 

Escolha uma personagem de conto maravilhoso de que você goste muito e crie uma história 

em que ela se envolva com outras personagens de contos maravilhosos, como, por exemplo, 

príncipes, princesas, reis, bruxas, ogros, gigantes, dragões, gênios, etc. Crie uma história em que 

as personagens vivenciem o mundo atual. 

Instruções: 

- Escreva no mínimo 15 linhas. 

- Faça um rascunho antes de colocar na folha de atividade e use caneta azul ou preta. 

- Não se esqueça de dar título ao seu texto. 

Agora produza seu texto! 
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Título: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Nome :____________________________________________________ 6º ano ____ Nº ___  

Page: 5 of 16 

GRAMÁTICA 

ENCONTROS VOCÁLICOS: é a união de fonemas vocálicos (semivogais e vogais) na       
mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Podem ser:  
 a) Hiato: é o encontro de duas vogais pronunciadas em sílabas diferentes. Ex.: di-a ; sa-í-da  
 b) Ditongo: é o encontro de duas vogais na mesma sílaba. Ex: rei – his-tó-ria 
 c) Tritongo: três vogais na mesma sílaba. Ex.: Uruguai ; saguão. 
 
ENCONTROS CONSONANTAIS: encontros de consoantes na mesma sílaba ou em sílabas 
diferentes.   Ex.; pro- ble- ma; /  cor- te;   / sig-no  
 
DÍGRAFOS: é o emprego de duas letras para a representação gráfica de um só fonema. 
Principais dígrafos: CH / LH / NH / RR / SS / SÇ / SC / XC / GU / QU. Exemplos:      

• PASSO – 5 letras e 4 fonemas   

• CHÁ- 3 letras e 2 fonemas 

FONEMA – é a menor unidade sonora da palavra. (som) 

LETRA: é a grafia (escrita da palavra). 

  
1- Indique a alternativa cuja sequência de vocábulos apresenta, na mesma ordem, o seguinte:  

DITONGO - HIATO - HIATO – DITONGO 
(A) jamais, Deus, luar, daí.                         (C) joias, fluir, jesuíta, fogaréu.  

(B) ódio, saguão, leal, poesia.                    (D) quais, fugiu, caiu, história. 

 

2- Foneticamente a palavra PASSO contém:  

 (A) um ditongo.                                        (B) uma vogal e uma semivogal.  

 (C) um encontro consonantal.                 (D) um dígrafo 

 

3- Relacione as colunas:  
  (a) honra                                    (     ) 7 letras, 5 fonemas.  

  (b) excesso                                (     ) 5 letras, 3 fonemas.  

  (c) carroça                                 (     ) 5 letras, 4 fonemas. 

  (d) decerto                                 (     ) 7 letras, 6 fonemas. 

  (e) manhã                                   (     ) 7 letras, 7 fonemas. 

 

Marque a alternativa:  
(A) b, a, e, c, d.                 (B) b, a, e, d, c.             (C) d, c, a, b, e.            (D) b, a, d, e, c. 

 
4- A única alternativa que apresenta palavra com encontro consonantal e dígrafo é: 

 (A) graciosa.            (B) batatinhas.            (C) carrinhos.            (D) trabalhava 

 

5- Assinale a alternativa em que a separação silábica está CORRETA:  

(A) go-ia-na.            (B) cor-ru-pção.                (C) sor-ri-so.                  (D) De-us. 

 
 

 

 

 

 

ORIENTAÇÃO: 
- Leia com atenção; - consulte um dicionário ou a internet quando for necessário;  
- Não esqueça de marcar seu nome e sua turma. 
 



Nome :____________________________________________________ 6º ano ____ Nº ___  

Page: 6 of 16 

 

Leia a tira abaixo para responder as questões 6 e 7 

 
6- No primeiro e no último quadrinho temos qual tipo de frase? 

(A) interrogativas               (B) exclamativas                  (C) imperativas           (D) afirmativas                       

 

7- No primeiro quadrinho temos a palavra DROGA. Essa palavra possui um: 

(A) dígrafo                                                   (C) ditongo                                                    
(B) encontro consonantal                            (D) dígrafo e encontro consonantal 

 

  Leia a tira abaixo e responda a questão 8 

                    
 Leia a tira de Leloca 

 

                        
                         

9- De acordo com esse texto, o personagem estava pensando 
(A) somente no seu passado                    (C) somente no seu presente 

      (B) somente no futuro                               (D) no seu passado, presente e futuro  
 

10-  A professora pediu que abrissem os cadernos e escrevessem o __________.” A escrita 
correta da palavra é 

(A) cabeçário                      (B) cabeçalho                 (C) cabessalho               (D) cabezalio 

 

 

 

8- Leia a tira ao lado.  

Quais os sinônimos encontrados na 

tira? 

(A) Lindo, vestido e calma 

(B) Lindo , bonito e belo 

(C) Bonito, vestido e calma 

(D) Vestido, lindo e nossa 
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GEOMETRIA 

 

 
 

ELEMENTO DO POLIEDRO: VÉRTICE, ARESTAS E FACES  

O poliedro representado abaixo cuja forma aparece em muitas construções e objetos, 

recebe o nome do bloco retangular 

                               Um dos vértices            uma das arestas   

                                              

                                   Uma das arestas                                             

 

                   a           

                                                                     l 

                                     c                                                                 

a = altura  

l = largura 

c = comprimento 

Vamos nomear partes do bloco retangular. Pegue uma caixa de fósforo ela tem a 

forma de um bloco retangular. 

O bloco retangular possui três dimensões: comprimento, largura e altura.  

Utilizando uma régua, obtenha o comprimento, a largura e a altura de uma caixa de 

fósforo. Registre as medidas encontradas.  

O bloco retangular possui seis faces, todas retangulares. 

O encontro de duas faces formam as arestas, o bloco retangular possui 12 arestas. 

O ponto de encontro das arestas é chamado de vértice, o bloco retangular possui 8 

vértices.  

Agora confira na caixa de fósforo 
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EXERCÍCIOS  

1) Observe os poliedros  

A)                                      B)                                                    C)  

 

    

                                CUBO            PARALELEPÍPEDO              PIRÂMIDE      

                                                                                                    DE BASE QUADRADA       

Preencha o quadro: 

POLIEDRO QUANTAS FACES? QUANTOS 

VÉRTICES ? 

QUANTAS 

ARESTAS? 

A    

B    

C    

 

2) Observe a figura e responda: 

a) A figura é a plana ou não plana?     

b) Qual é o número de vértices? 

c) Quantas são as arestas? 

d) Qual é o números de faces? 

 

3) Observe a figura abaixo e responda:  

a) o cubo é um poliedro? 
b) quantas faces, arestas e vértices ele possui? 

.                                  c) qual é a forma das faces do cubo? 
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TEORIA DA MATEMÁTICA (TM) 

 

Olá, alunos! Pelos motivos que sabemos não podemos estar juntos, mas em breve 

estaremos! A atividade do 3º roteiro será alguns exercícios diagnostico para que eu saiba o 

conhecimento de vocês, para que possamos dar continuidade ao conteúdo. Fiquem em paz e 

qualquer dúvida fiquem à vontade para me procurar! 

EXERCÍCIOS  

1) Arme e resolva as somas: 

a) 9+23 =  

b) 28+11 = 

c) 530+94 =  

d) 26+14+83 =  

e) 642+321+45 =  

f) 2407+19 =  

2) Arme e resolva as subtrações: 

a) 87-32 =  

b) 95-48 =  

c) 530-94 =  

d) 372-186 =  

e) 240-65 =  

3) Calcule as expressões: 

a) 16-7-2+9-10 =  

b) 10-351-300+42-2 =  

c) 36-(6+20)-(10-7) =  

4) Arme e efetue as multiplicações: 

a) 18x6 = 

b) 64x8 =  

c) 95x4 =  

d) 27x10 =  

e) 43x13 =  

f) 46x7 =  

5) Arme e efetue as divisões: 

a) 10:2 =  

b) 45:7 =  

c) 8058:8 =  

d) 7289:7 =  

e) 68:2 = 
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6) Calcule as expressões: 

Obs.: primeiro calcule a multiplicação ou a divisão 

a) 42:7-4+5 =  

b) 10+8:2-4x3 =  

c) 7x15+9x8:4 =  

7) Determine os termos que faltam nas seguintes sequências  

a) 5, 9, 13,___,___,___, 29. 

b) 10, 23, 36,___,___, 75,___. 

c) 100, 350, 600,___ 1100,___. 

 

8) Observe os seguintes números: 

385         163         790         502         210 
 

a) Calcule a soma dos dois números maiores. 

 

b) Determine a soma dos dois números menores. 

 

c) Ache a soma do número maior com o menor.  

 
9) As três parcelas de uma adição são: 

• O triplo de 1100; 

• 5 dúzias e meia; 

• 7 centenas e 8 dezenas

Calcule a soma 

10) A tabela mostra o número de alunos de uma escola por ano  

 

 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano 

Meninos 109 123 110 95 

Meninas 128 137 102 84 

 

a) Qual o número total de meninos? E de meninas? 

b) Quantas meninas há a mais do que meninos? 

c) Quantos alunos há no 6º ano? 

d) Qual a diferença entre o número de alunos do 6º ano e do 9º ano? 
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CIÊNCIAS 
Assistam aos vídeos disponíveis nos links: https://youtu.be/KZTRy6KL7c            https://youtu.be/rBY4UPF4S2c 

O ciclo da água 

Uma das hipóteses para a origem da água no nosso planeta é que, em certa época do 
processo de formação da Terra, a hidrosfera e a atmosfera surgiram pela liberação de vapor- d’água 
e de outros gases do manto terrestre, por meio de atividades vulcânicas. Com o resfriamento do 
planeta, parte do vapor-d’água se condensou, originando os oceanos, mares, rios, lagos e outros 
reservatórios naturais de água no estado líquido. 

A quantidade de água da hidrosfera praticamente não varia. Entretanto, a água está 
continuamente mudando de estado físico e de ambiente. Esse processo é denominado ciclo da 
água ou ciclo hidrológico. 

O Sol é a principal fonte de energia que mantém o ciclo da água: ele está envolvido com 
a evaporação da água dos oceanos, mares, rios, lagos e do solo, e também está relacionado à 
liberação da água durante o processo de transpiração dos seres vivos. 

 

                         Fonte:https://br.images.search.yahoo.com 

        Atividades 

1-Explique a função do calor no ciclo da água. ______________________________________ 

2-Complete: 

a) As águas da chuvas, __________e mares _________. 

b) O _________ produzido sobe e se ________em gotículas de água. Essas gotículas formam 
as ___________. 

c) As gotículas se ____________, ficam pesadas e caem como __________ mantendo o 
_________ da água. 

3- Durante o ciclo da água, observamos a formação de nuvens, que ocorre graças à 
transformação do vapor de água em pequenas gotículas. Essa mudança do estado gasoso para 
o líquido é chamada de: 
a) evaporação.    
b) solidificação.     

c) sublimação.    
d) condensação

  
4-Os humanos participam do ciclo da água, uma vez que usam essa importante substância e, 
depois, devolvem-na para o ambiente. De quais formas os seres humanos liberam a água para 
natureza? 

https://youtu.be/KZTRy6KL7c
https://youtu.be/rBY4UPF4S2c
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HISTÓRIA 

 

Tempo histórico 
O modo de medir e dividir o tempo varia de acordo com a crença, a cultura e os costumes de 

cada povo. Os cristãos, por exemplo, utilizam o calendário Cristão ou Gregoriano. Esse tipo de 
calendário é utilizado por quase todos os povos do mundo, incluindo o Brasil. Os anos antes do 
nascimento de Jesus são escritos com as letras a.C. e os anos que vieram após o nascimento de 
Jesus Cristo podem ou não trazer as letras d.C., bastando apenas escrever, por exemplo, no ano 
127. 

O uso do calendário facilita a vida das pessoas. Além do dia, mês e anos, muitas vezes, contar 
um determinado acontecimento exige o uso de outras medidas de tempo como: milênio(1000 anos), 
século(100 anos), décadas (10 anos)  e outros. 

Os séculos geralmente são representados em algarismos romanos. Para identificar um século 
a partir de uma data qualquer, podemos utilizar operações matemáticas simples. Observe: 

 
1) Agora é com você. A que século pertence os anos abaixo? 

a) 500 = século _____ ou _____                c) 1800= século _____ ou ______ 

b) 1954= século _____ ou _____               d) 2021= século _____ ou ______                          

https://www.sohistoria.com.br/ef2/tempo/ 

DIVISÃO DA HISTÓRIA   
A divisão da História é um método usado para separar a história da humanidade em períodos 

cronológicos com características em comum. 
Essa fragmentação foi criada pelos historiadores a fim de facilitar a compreensão e análise 

dos eventos históricos, o que se tornou um importante método de estudo dessa disciplina.  

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/historia/divisao-da-historia 

2) Após a leitura. Complete as questões abaixo: 

a) O nosso calendário é conhecido como calendário Cristão, por utiliza como marco inicial 
para contagem do tempo o nascimento de ______________________. 

b) O período anterior ao surgimento da escrita é conhecido como _________ 
_________________. 

c) A História pode ser dividida em Idade Antiga ou Antiguidade, Idade ____________, Idade 
Moderna e Idade _____________________. 

https://www.sohistoria.com.br/ef2/tempo/
https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/historia/divisao-da-historia
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GEOGRAFIA 

 Parte 2 
                  O trabalho, as técnicas e a transformações das paisagens e do espaço 
geográfico 
Trabalho: É toda atividade realizada pela ação humana, com finalidade de suprir necessidade.   
Técnica: Conjunto de conhecimentos que permite o ser humano entre outras coisas, modificar a 
natureza e criar instrumentos para facilitar e aperfeiçoar o trabalho para proporcionar conforto e 
bem estar a espécie humana. 

 
 
     Figura 1                                                                   Figura 2   

QUESTÃO 01  

Qual a importância do trabalho para as pessoas? 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 02 

Analise as imagens, quais instrumentos de trabalho são utilizados no trabalho?  

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 03 

Compare as imagens e responda: Que diferenças podem ser observadas em relação às técnicas 

empregadas? 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 04 

O trabalho está presente nos objetos que compramos e nos serviços que utilizamos. Você 

concorda com essa afirmação? 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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                                                         INGLÊS 

Para Ajuda-los veja os vídeos abaixo. 

https://www.youtube.com/watch?v=DU8VqMcfEWA 

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

QUESTÃO 01 

Após assistir aos vídeos CIIRCULE no quadro abaixo os MESES DO ANO.  

January  Sunday  Monday  March 

Tuesday  December  October  February 

Friday   Wednesday  May   June 

Thursday  Saturday  April    July    

November  September  August 

 

QUESTÃO 02 
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ARTE 

 

 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DA MÚSICA   

 Os sons podem ser classificados com base no estudo de características das fontes 

sonoras. Durante nossa vida temos experiências com inúmeras sonoridades diferentes. Com 

o passar do tempo criamos uma espécie de memória sonora. É por essa razão que aprendemos 

a reconhecer os sons, seja a voz de uma pessoa, o ruído de um carro ou de um lugar. Assim, 

aprendemos a perceber os parâmetros sonoros que são classificados, de modo geral, em: 

TIMBRE, INTENSIDADE, ALTURA e DURAÇÃO. 

 

TIMBRE : é a qualidade de diferenciar um som do outro e reconhecer a fonte sonora. 

INTENSIDADE: que corresponde à relação entre sons fracos e fortes.  

ALTURA: permite distinguir sons graves (mais “grossos”) e sons agudos (mais “finos”). 

DURAÇÃO: permite distinguir sons longos e sons curtos. 

 

QUESTÃO 01: RESPONDA Você já ouviu 

- Sons longos?______ Quais?____________________________________________________ 

- Sons curtos? ______ Quais?____________________________________________________ 

- Sons que se repetem?_____ Quais?_____________________________________________ 

- Sons que inicia lentamente e termina rápido?____ Quais?____________________________ 

- Sons que permanecem contínuo?____ Quais?_____________________________________ 

  

QUESTÃO 02: Identificando sons. Escreva nos parênteses (FR) sons fracos, (FO) sons fortes, (L) 

sons longos (C) sons curtos. 

( ___,___) sinal para entrada e saída da escola  

(___,___) tic tac do relógio  

( ___,___) de avião passando    

(___,___) inseto – grilo 

 

QUESTÃO03: Identificando a origem dos sons. Escreva nos parênteses (A) para animal, (N) 

para natural, (H) humana, (I) industrial e (T) tecnológica. 

(    ) miado  (    ) martelo  (    ) grito (    ) vento (    ) passos  

(    ) latido  (    ) buzina  (    ) ronco (    ) apito (    ) chuva 

(    ) tecla do celular (    ) guitarra  (    ) soluço (    ) trovão (    ) espirro 

  

QUESTÃO 04: Os sons de instrumentos musicais. Gosto do timbre do violino. É agudo e estridente 

mas pode ser aveludado, longo e curto, forte ou fraco dependendo de como acontece a fricção do 

arco sobre suas cordas. Você já tem um timbre de instrumento que mais gosta? ______ Escreva 

abaixo o nome desse instrumento e explique sua 

escolha__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________. 
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QUESTÃO 05: Som, movimento e traços. Agora vamos registrar o som. Escolha uma música e 

ouça com bastante atenção. Enquanto ouve a música, faça traços com total liberdade de 

movimento para representar o som visualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


