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3º ROTEIRO DE ABRIL ou 7ª ATIVIDADE – ABRIL/2021 
 
 

NOME DO ALUNO: _________________________________________________ 6º ANO _____ 
 

ATENÇÃO ALUNOS E PAIS/RESPONSÁVEIS DA ESCOLA PROF. THEREZA CARAMANTE 
CHESINE, segue abaixo orientações para a realização das atividades remotas: 

 Não esqueça de colocar NOME e SÉRIE/ANO nas atividades; 

 Capriche na letra e na organização de suas atividades; 
 Você pode pegar as atividades na escola e no site da prefeitura de Mairinque 

https://www.mairinque.sp.gov.br; 

 Agora alguns professores criaram grupos de WHATSAPP para a 
melhor comunicação entre todos. Os links para entrar nos grupos 
estão disponíveis no facebook da escola. 

 A escola criou uma lista de e-mail por PROFESSOR, para facilitar a comunicação entre aluno 
professor, você pode tirar dúvidas e enviar as atividades por ele. Mas também poderá entregar as 
atividades na escola (do jeito que achar melhor); 

 

6º ANO A 

PROFESSOR(A) MATÉRIA E-MAIL 

EDNA PORTUGUÊS ednatcfranco@gmail.com 

CLEIDE HISTÓRIA cleide.mk@hotmail.com 

SANDRA GEOGRAFIA dmaktb@gmail.com 

KARINA CIÊNCIAS karinahfischer.kf@gmail.com 

MATEMÁTICA MATEMÁTICA atividadesmatematicatcc@outlook.com 

LILIAN EDUCAÇÃO FÍSICA limesqta@gmail.com 

SILVIA ARTE silviaregico@yahoo.com.br 

ROSANGELA INGLÊS rosangelamarialeite1972@gmail.com 

6º ANO B 

PROFESSOR(A) MATÉRIA E-MAIL 

EDNA GRAMÁTICA ednatcfranco@gmail.com 

ALESSANDRA LIPT alessandra_ghilardi@yahoo.com.br 

CLEIDE HISTÓRIA cleide.mk@hotmail.com 

SANDRA GEOGRAFIA dmaktb@gmail.com 

KARINA CIÊNCIAS karinahfischer.kf@gmail.com 

MATEMÁTICA MATEMÁTICA atividadesmatematicatcc@outlook.com 

LILIAN EDUCAÇÃO FÍSICA limesqta@gmail.com 

SILVIA ARTE silviaregico@yahoo.com.br 

ROSANGELA INGLÊS rosangelamarialeite1972@gmail.com 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 

Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo 
  "E.M. “PROFª THEREZA CARAMANTE CHESINE” 

Rua Bráulio Vasconcelos de Menezes, 309 - Marmeleiro - Mairinque – SP 

Tel.: (11) 4708-4526 – E-mail: em.therezacaramante@mairinque.sp.gov.br 

https://www.mairinque.sp.gov.br/
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GRAMÁTICA – PROF.ª EDNA – 6º ANO 

3ºROTEIRO DE ABRIL 2021 

1ª AULA 

Substantivos primitivos e substantivos derivados 

Substantivo primitivo: é aquele cujo nome não se origina de outro nome. Por isso, é um nome que 

pode originar outros nomes. 

Substantivo derivado: é aquele cujo nome origina-se de outro. Essa origem dá-se comumente por 

meio do radical de um substantivo primitivo. 

substantivo 

primitivo derivado 

pedra pedreiro 

flor floricultura 

lenha lenhador 

rato ratoeira 

terra terreno 

fogo fogueira 

 

 Substantivos coletivos 

São nomes usados para representar um grande conjunto de seres ou de objetos de uma mesma 

espécie ou classificação. O coletivo fica no singular por já representar a ideia de um grupo, ou seja, de 
múltiplos seres. 

substantivo 

individual coletivo 

pessoa povo, sociedade 

animais de uma mesma região fauna 

plantas de uma mesma região flora 

árvore floresta 

ilha arquipélago 

músico banda 

pássaro bando 

 Vimos vários pássaros voando para lá. 
 Vimos um bando voando para lá. 
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2ª AULA 

1-Reescreva as frases a seguir utilizando coletivos, como no modelo. Fique atento à concordância. 

MODELO: 

Os espectadores vaiaram o diretor da peça. 

A plateia vaiou o diretor da peça. 

 

a) Os livros estavam destruídos por cupins. 

__________________________________________________________________________________ 

b) As fotografias ficaram excelentes. 

__________________________________________________________________________________ 

c) Os viajantes repousaram na pequena cidade. 

__________________________________________________________________________________ 

d) Os carros da prefeitura estão em péssimas condições. 

__________________________________________________________________________________ 

e) Os artistas fizeram uma excelente apresentação. 

__________________________________________________________________________________ 

 

2 -Numere as palavras substantivas, de acordo com a sua classificação. 

 

(1) abstratos 

(2) próprios 

(3) coletivos 

(4) simples ou comum 

(5) compostos 

 

(     ) cata-vento, pé de moleque, girassol. 

(     ) Ji-Paraná, Cecília, Marcos. 

(     ) verdade, mentira, amizade. 

(     ) elenco, discoteca, flora, fauna. 

(     ) mesa, couve, rádio, a 

 

3 -Leia com atenção as frases abaixo e sublinhe todos os substantivos que encontrar.  

(A) Coruja e águia, depois de muita briga, resolveram fazer as pazes. 

(B) A paz é fruto da justiça. 

(C) Os passarinhos formam seus ninhos com palha e gravetos. 

(D) Os pais que protegem demasiadamente os filhos prejudicam sua formação. 

(E) O pequeno homem subiu no velho caminhão e conversou com os companheiros. 
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(F) Deu-lhe um beijo e saiu sorridente. A brisa brincava em seu rosto. 

(G) Vera saiu para passear com seu cachorrinho Rex. 

(H) O jornal analisou o problema das terras indígenas por aquela grande empresa. 

(I) Aquele levado garoto pulou o muro. 

(J) Vamos cultivar a paz e o amor para nossas pequenas crianças crescerem num mundo melhor. 

3ª AULA 

 1- Sublinhe os substantivos compostos existentes nas frases: 

(A) Henrique foi à feira e trouxe um cacho de banana-maçã. 

(B) Na festa, havia pão-de-ló, cocada, olho-de-sogra, baba-de-moça e goiabada. 

(C) Sei que é lindo o girassol, mas não abra a janela porque entram os pernilongos. 

(D) O porta-mala está tão cheio que foi difícil fechá-lo. 

(E) Quando sair confira se o guarda-noturno está por perto.  

(F) Este bar não vende desta aguardente. 

(G) O pica-pau é um pássaro muito interessante. 

(H) Meu irmão salta de paraquedas há muitos anos. 

( I) mamãe foi ao mercado comprar pimenta-do-reino, uvas, nozes e couve -   flor. 

(J) Os alemães apreciam filmes com pombos-correios, piratas e muito pontapé. 

 

 2. Preencha as lacunas com os substantivos coletivos convenientes: 

(A) Fui à___________ e encontrei um bom livro para minha pesquisa. (Conjunto de livros) 

(B) As estrelas que formam a___________ do Cruzeiro do Sul são cinco, formando uma cruz. 

(Conjunto de estrelas) 

(C) A ____________ é a mais alta da região. (Conjunto de montanhas) 

(D) A _____________ de aviões brasileiros sobrevoou a cidade durante muitas horas. (Conjunto de 

aviões) 

(E) Dei um ____________ de rosas à minha mãe. (Conjunto de flores) 

(F) Ganhei um___________ contendo fotos de quando eu era criança. (Conjunto de fotografias 

(G) O___________ de abelhas africanas zumbiam assustadoramente. (Conjunto de abelhas) 

(H) Naqueles rios encontram-se _________ de peixes grandes. (Conjunto de peixes) 

    (G)  A____________ brasileira apresenta vegetação variada. (Conjunto de plantas) 

(H) Grande ____________ de pessoas invadiu a cidade. (Conjunto de pessoas) 

(I) O desmatamento está prejudicando a_____________ de animais da região (conjunto de 

animais) 

(J) Antes da prova de Geografia, dê uma olhada no_______da América.  (Conjunto de mapas) 

(K) O____________ vai apresentar a peça em outra cidade. (Conjunto de atores) 
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LIPT – PROF.ª EDNA/ALESSANDRA – 6º ANO 

3ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
1ª AULA 

A Notícia é um gênero textual jornalístico e não literário que está presente em nosso dia a dia, 
sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. 

Trata-se, portanto de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, 
veiculada pelos principais meios de comunicação: jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, 
dentre outros. 

Por esse motivo, as notícias possuem teor informativo e podem ser textos descritivos e 
narrativos ao mesmo tempo, apresentando, portanto, tempo, espaço e as personagens envolvidas. 

Leia a notícia com atenção. 

                                                                                                                                                                                               

2ª AULA 

                     INTERPRETAÇÃO TEXTUAL 

1 -Que gênero textual é esse? 

 

2. Como ele está organizado? 

 

https://ensinarhoje.com/wp-content/uploads/2019/06/Atividade-com-not%C3%ADcia-crian%C3%A7a-surdas-recebem-ajuda-de-c%C3%A3es.png
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3. Onde foi publicado? 

 

4. Qual é o assunto do texto? 

 

5. Que acontecimento recente é relatado nessa notícia? 

 

6. Por que essa notícia é de interesse público? 

 

3ª AULA e 4ª AULA 

7. Que elemento presente na notícia mostra que ela foi retirada da internet? 

 

8. Por que a notícia de internet geralmente apresenta um texto mais curto? 

 

 

9. Qual é a função da foto e da legenda na notícia lida? 

  (  ) Mostrar como o cão-guia e o menino James Cheung se relacionam bem 
  (  ) Explicar o que é um cão-guia 
  (  ) Mostrar como o cão-guia deve ser ensinado 
  (  ) Explicar com o menino ouve o cão-guia. 

  10. Se no lugar da foto houvesse uma ilustração, o efeito causado sobre o       leitor dessa notícia 
seria o mesmo? Explique. 

 
 11. Copie do texto a frase que a palavra piloto aparece. 
 a) Consultando o dicionário, escreva qual o significado da palavra piloto nessa frase. 

 
 b) Qual outro significado a palavra possui? 

 
  12. Qual a função da foto e da legenda na notícia lida? 

 
  13. Que informação da linha fina não aparece no título? 
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HISTÓRIA – PROF.ª CLEIDE – 6º ANO 

3ºROTEIRO DE ABRIL 2021 

Alimentar-se é um ato natural de todo ser humano, um ato corriqueiro e fundamental para o bom 
funcionamento do nosso organismo. Em História é fundamental entender que a alimentação também é 
um fenômeno histórico e que cada sociedade encontrou diferentes formas de garantir sua sobrevivência 
através do ato de se alimentar. 

Leia o texto abaixo focado no período da história da humanidade que ficou conhecido como Pré-
História. Nele aprenderemos como os primeiros homens se alimentavam e garantiam sua sobrevivência. 

TEXTO 

Segundo o naturalista inglês Charles Darwin (1809-1882), os seres humanos passaram por um 
processo de evolução diferenciado de outros primatas. Ao longo do tempo, eles foram se adaptando a 
diferentes ambientes e desenvolvendo características importantes como a forma ereta de andar e a 
elaboração de pensamentos mais complexos, conforme desenvolveram cérebros maiores. Algumas 
dessas adaptações foram fundamentais à sua alimentação, como o movimento de pinça e o bipedalismo. 

O movimento de pinça é um movimento de encontro do dedo polegar com o dedo indicador. Ele 
permitiu que objetos e instrumentos fossem manipulados com mais facilidade e que alimentos fossem 
manuseados com habilidade. Já o bipedalismo, ou seja, o andar sobre duas pernas, ainda que não 
possibilitasse rapidez no correr como os quadrúpedes, dava regularidade no ritmo de uma caminhada 
por longas distâncias, quando precisavam buscar água e comida. O fato de ter as mãos livres permitia 
ainda que pudessem transportar sua comida para lugares que fossem se alimentar com segurança.  

Diferentes espécies de hominídeos foram desenvolvendo tais características no decorrer de milhões 
de anos, vivendo inicialmente na África. Eles eram de dois gêneros: o Australopithecus, mais antigo; e o 
Homo, mais recente, das espécies: Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis e Homo 
sapiens. E o longuíssimo intervalo de tempo em que essas espécies se desenvolveram foi dividido pelos 
historiadores, para facilitar o estudo, em Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Vejamos como eles se 
alimentavam em cada uma dessas épocas.  

O Paleolítico (ou Idade da Pedra Lascada) se iniciou com o surgimento dos hominídeos há cerca de 
5 milhões de anos e foi até 8.000 a.C. Foi um período marcado pela evolução humana até o surgimento 
do Homo sapiens. A descoberta do fogo foi talvez o acontecimento de maior importância, provocando 
uma grande mudança no modo de vida da população, que passou a poder iluminar e aquecer seus 
abrigos, afastar os predadores e cozinhar seus alimentos. Esse período também foi caracterizado pelo 
nomadismo, ou seja, pela migração constante da população para outros lugares, em busca de melhores 
condições de sobrevivência e climas mais amenos. Habitavam provisoriamente em cavernas ou em 
moradias feitas de galhos, ossos e peles de animais, sendo que as últimas também eram utilizadas como 
vestimentas. A alimentação vinha da caça de grandes animais como mamutes, tigres-dentes-de-sabre e 
preguiças-gigantes; da pesca e da coleta de frutos, sementes, folhas e raízes. Para facilitar essas 
atividades criaram machados, lanças e flechas de madeira e pedra. As mulheres cuidavam da coleta e 
das crianças e os homens se dedicavam à produção de utensílios, à caça e à procura de animais mortos 
para alimentar os membros do grupo.  

O período Neolítico (ou Idade da Pedra Polida), iniciado a partir de 8.000 a.C., se caracterizou pelo 
desenvolvimento da agricultura e da pecuária, atividades que causaram uma verdadeira revolução, 
mudando o curso da história da humanidade. Ao observar que as sementes que caíam no chão davam 
origem a novas plantas, os homens começaram a enterrá-las e esperar que elas germinassem. Muitos 
cereais, como o trigo, a cevada e a aveia, se tornaram a base da alimentação. Nessa mesma época, 
também começaram a domesticar animais como carneiros, cabritos, bois, porcos, cavalos, patos, 
galinhas, cachorros, entre outros. Além de fornecer carne, leite e ovos para a alimentação, a criação de 
animais também oferecia lã e couro para as vestimentas, e a força animal auxiliava na tarefa de arar a 
terra. Todo esse cenário levou a um processo de sedentarizarão, ou seja, a fixação do homem em 
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determinado local, na maioria das vezes à margem de um grande rio, que oferecia água e peixes. Ali se 
formaram as primeiras aldeias.  

O impacto da vida sedentária para a melhoria da alimentação foi muito grande, trazendo mais 
estabilidade, segurança e diversidade de alimentos consumidos. Algumas invenções também auxiliaram 
no preparo, cozimento e armazenamento dos alimentos, como a cerâmica e demais instrumentos de 
pedra. A cerâmica era uma técnica de produção de recipientes com o barro fresco das margens dos rios, 
para estocar os grãos e armazenar a água, além de servir para preparar e cozer os alimentos. 
Instrumentos de pedra como pilões, almofarizes e moinhos, foram ainda criados para amassar os grãos.  

Após o Neolítico, por volta de 6.000 a.C., teria iniciado a Idade dos Metais. Nesse período, o marco 
principal foi o domínio de metais como o bronze, o cobre e o ferro. Diversos objetos mais resistentes 
foram fabricados para a guerra. No que diz respeito à alimentação, a força e solidez dos metais impactou 
a agricultura, com a fabricação de instrumentos que facilitaram o cultivo e o preparo dos alimentos.  

Esses primeiros homens migraram para diversas regiões do globo, ocupando também o continente 
americano e o território atual do nosso país. Foram caçadores, coletores e agricultores. Dominavam o 
fogo e fabricavam instrumentos de pedra e madeira. Contavam com vegetação farta e variedade de 
animais silvestres, o que garantia uma alimentação balanceada. Caçavam animais enormes como 
mamutes, tigres-dentes-de-sabre e preguiças-gigantes. Pescavam e coletavam moluscos (ostras, 
mariscos, mexilhões, etc.). Coletavam sementes, frutas e raízes. Depois de um tempo, também 
desenvolveram a agricultura, plantando milho, feijão, cacau, batata, mandioca, arroz e leguminosas. 
Muitas sociedades se sedentarizaram, outras não. Também desenvolveram uma sofisticada cerâmica, 
que serviu para armazenar alimentos e água, mas também para realizar rituais religiosos.  
 
1 – Levando em consideração a leitura do Texto 1, assinale a alternativa verdadeira:  

A (    ) Segundo Charles Darwin, os seres humanos passaram por um processo diferenciado de evolução 
em relação aos outros primatas. O movimento de pinça e o bipedalismo não foram adaptações que 
facilitaram a alimentação.  
B (   ) As principais características do período Paleolítico foram: a evolução da espécie humana, a 
descoberta do fogo, o sedentarismo e a alimentação através da caça, pesca e coleta.  
C (   ) No Neolítico aconteceu uma verdadeira revolução com o desenvolvimento da agricultura e da 
pecuária, levando a um processo de sedentarização e a formação de aldeias as margens dos grandes 
rios.  
D (    ) Na Idade dos Metais, os homens aprenderam a manipular metais como o bronze, o cobre e o 
ferro, fabricando objetos menos resistentes à guerra e à agricultura.  

 

Observe a imagem abaixo de uma representação do Homo erectus, no período da Pré-História conhecido 
como Paleolítico. 
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Um diorama mostrando dois Homo erectus, Museu Nacional de História Mongol em Ulaanbaatar, 
Mongólia. 

2 – Com base na análise da imagem e na leitura do Texto 1, identifique qual atividade é realizada e qual sua 
importância para a alimentação dos homens daquele momento histórico.  
 
 
 
 
 
 
 
As pinturas rupestres surgiram no período Paleolítico e foram realizadas também durante o Neolítico. Tratava-
se de pinturas feitas nas paredes das cavernas, onde os homens fixavam cenas do seu dia a dia, rituais 
religiosos e caçadas. As cenas de caça são importantes para o conhecimento de como essa atividade era 
realizada e quais animais faziam parte da alimentação dos homens no período.  
 
Veja a pintura: 
 

 
Caverna pintada das montanhas do Tassili n'Ajjer, Argélia. 

3 – Examinando a pintura rupestre acima e as informações do Texto 1, assinale (V) para as alternativas 
verdadeiras e (F) para as falsas:  
I (   ) No Paleolítico, os homens se alimentavam de grandes animais como mamutes, tigres-dentes-de-
sabre e preguiças-gigantes; da pesca e da coleta de frutos, sementes, folhas e raízes.  
II (   ) No Neolítico, os cereais consumidos eram o trigo, a cevada e a aveia, e os animais domesticados 
eram carneiros, cabritos, bois, porcos, cavalos, patos, galinhas, cachorros, entre outros.  
III (   ) Os homens da América tinham uma alimentação balanceada. Caçavam animais enormes como 
mamutes, tigres-dentes-de-sabre e preguiças-gigantes. Pescavam e coletavam moluscos (ostras, 
mariscos, mexilhões etc.).  
IV (   ) Os homens da América também desenvolveram a agricultura, plantando milho, feijão, cacau, 
batata, mandioca, arroz e leguminosas.  
 
A (   ) V, V, V, V  
B (   ) V, F, F, V  

C (   ) F, V, F, V  

D (   ) F, F, F, F 

 



10 
 

GEOGRAFIA – PROF.ª SANDRA – 6º ANO 

3ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
Dicas: antes de realizar as tarefas leia os textos; recorra a escrita dos textos no seu caderno pois isso o 

ajudará a melhor concentração e interpretação do mesmo. Procure um local onde esteja você e uma 

música tranquila, pois um lado do seu cérebro estará ativamente focado na tarefa e o outro lado do 

cérebro escutando uma música tranquila não prestará atenção no que se passa ao seu entorno. Vou 

contar um segredinho...eu faço isso e garanto... dá certo. FOCO, CORAGEM E FÉ. Bons estudos!!!! 

DÚVIDAS NO GRUPO WHATSAPP E TAMBÉM NAS NOSSAS AULA AS QUARTAS-FEIRAS NO 

MEET.  

AULA 1  

(EF05GE06). Identificar e comparar as mudanças dos tipos de trabalho e desenvolvimento tecnológico 

na agropecuária, na indústria, no comercio e nos serviços em diferentes lugares. 

UNIDADES TEMATICAS Mundo do trabalho 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS Trabalho e inovação tecnológica 

Em busca da história humana 

 É possível conhecer como o ser humano, a partir do desenvolvimento das técnicas, passou a 

explorar a natureza e a transformação cada vez mais o espaço geográfico. Mas como tem sido 

possível saber de que maneira viveram os povos que habitavam a Terra há centenas de milhares de 

anos? Como eles ocupavam e transformaram o espaço geográfico? 

 Esses povos são conhecidos por causa do trabalho do arqueólogo, cientistas que estudam 

vestígios muito antigos, como fragmentos de cerâmicas, ruinas e construções, pinturas em rochas, 

restos de fogueiras e utensílios. Por meio desses vestígios, é possível saber como viviam os povos do 

passado, quais eram seus hábitos diários, ou seja, como se alimentavam, de que maneira se vestiam, 

quais eram suas tradições, crenças, entre outros. 

As técnicas e a construção do espaço geográfico 

 Desde as épocas mais remotas da história, o ser humano vem acumulando conhecimentos, 

desenvolvendo e aprimorando continuamente suas técnicas. Esses conhecimentos possibilitam o 

aperfeiçoamento das ferramentas de trabalho, o que permitiu ao ser humano explorar a natureza, 

alterando o espaço geográfico de maneira cada vez mais intensa. 

O trabalho e a transformação do espaço geográfico 

Se observarmos os espaços geográficos, é possível identificar alguns dos diversos aspectos e diferentes 

formas como o espaço é transformado diariamente. Observando-as atentamente também podemos 

perceber que todas as transformações provocadas envolvem o trabalho e as atividades humanas. É por 

meio do trabalho e atividades realizadas que o ser humano estabelece relações com a natureza, 

organiza-se e se relaciona com a sociedade. Para isso, utiliza instrumentos e ferramentas próprias para 

a execução de cada tarefa. Além disso, o trabalho e as atividades humanas levam as pessoas a manter 

relações entre si. Em uma escola, por exemplo, podemos notar a existência de relações entre alunos e 

professores e demais pessoas da comunidade escolar. 

 

Existem diferentes formas de trabalho 
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 Para desenvolver qualquer atividade, o ser humano precisa realizar um trabalho. Mas o que é 

trabalho? 

 De maneira gral, podemos dizer que o trabalho é qualquer atividade física ou mental que o ser 

humano realiza para produzir algo que atenda às suas necessidades. Portanto, o trabalho humano está 

contido em todos os produtos que utilizamos e consumimos em nosso dia a dia. Por exemplo, os livros, 

os computadores, os telefones celulares, as obras de arte e vários outros produtos que você utiliza no 

cotidiano foram produzidos com o trabalho de pessoas envolvidas nas mais diferentes atividades. 

O trabalho e as atividades econômicas 

 Atualmente, podemos encontrar pessoas que trabalham nas mais variadas funções, cada vez 

mais especializadas em determinadas áreas. São médicos das mais diversas especialidades, 

engenheiros, arquitetos, bancários, comerciantes, técnicos em informáticas, em telecomunicações, 

operários da indústria civil, entre tantos outros profissionais. No entanto, ao mesmo tempo que o trabalho 

foi se especializando, as atividades econômicas também passaram a depender cada vez mais umas das 

outras. 

A utilização de diferentes técnicas 

 Um mesmo tipo de atividade pode ser realizada com técnicas muito diferentes, o que não significa 

dizer que uma técnica é melhor que a outra. Na agricultura, por exempli, muitas lavouras são cultivadas 

com o emprego de técnicas rudimentares, como o plantio e a colheita realizados manualmente, com o 

uso de instrumentos simples, como enxada e tração animal. Outras lavouras, no entanto, são cultivadas 

com técnicas bem mais avançadas de preparo, cultivo e colheita, que empregam maquinários modernos, 

sistemas de irrigação, fertilizantes, inseticidas, etc. Do ponto de vista do aumento da produção e da 

produtividade agrícola, as técnicas avançadas são mais eficazes que as rudimentares. Mas, s levarmos 

em consideração os impactos ambientais causados por essas atividades, podemos dizer que as técnicas 

rudimentares que não agridem a natureza, como aquelas que não utilizam agrotóxicos em grande escala, 

por exemplo, são mais compatíveis com a preservação do meio ambiente. 

Agora responda: 

1) O que é trabalho? 
 

 

2) Qual a relação entre o trabalho e transformações no espaço geográfico? 
 

 

3) Cite três exemplos de como as ações do ser humano constroem e alteram o espaço geográfico. 
 

 

AULA 2 

(EF06GE01). Descrever elementos constitutivos das paisagens e comparar as modificações nos lugares 

de vivencia e os usos desses lugares em diferentes tempos. 

Unidade temática -  O sujeito e seu lugar no mundo 

Objetivo do conhecimento – Identidade cultural 

Os caminhos do nosso dia a dia 
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 Em nosso dia a dia, nos deslocamos para diferentes lugares. Por exemplo, saímos de casa para 

ir à escola, para passear, para fazer um trabalho na biblioteca, para brincar na casa de um colega ou 

ainda para trabalhar, fazer compras, etc. No percurso entre os lugares, precisamos nos orientar e nos 

localizar corretamente. Para isso, podemos utilizar alguns pontos de referência. Os lugares são 

importantes do nosso cotidiano, como a nossa casa, a rua, a escola, o bairro ou a área rural onde 

moramos, representam nossos espaços de vivencia mais próximos, com os quais mantemos relação de 

afetividade e de identidade. Além deles, em nosso pais e no mundo, existe uma infinidade de outros 

lugares diferentes. Muitos são ocupados, vivenciados e transformados pelo ser humano, outros são 

compostos apenas de elementos da natureza. 

Os diferentes modos de vida 

 O nosso planeta está repleto de lugares com diferentes características. Nesses lugares, podemos 

encontrar pessoas diferentes vivendo de maneiras muito diferentes. São povos com tradições, costumes, 

religiões e línguas diferentes, que vivem nos diversos países do mundo. Esses povos possuem uma 

história próprias – podem ser áreas montanhosas ou planas, de predomínio de temperaturas quentes ou 

presença de neve, etc. – que também os distingues dos demais. 

AULA 3 – ATIVIDADES 

1) Leia abaixo um trecho da letra de música “Cidadão”, de Lúcio Barbosa. Em seguida, responda, às 
questões propostas. 
 

Tá vendo aquele edifício, moço? 
Ajudei a levantar 
Foi um tempo de aflição 
Era quatro “condução” 
Duas pra ir, duas pra voltar 
Hoje depois dele pronto, 
olho pra cima e fico tonto 
Mas me vem um cidadão 
E me diz desconfiado: tu tá aí admirando, 
Ou tá querendo, roubar? [...] 
Tá vendo aquele colégio, moço? 
Eu também trabalhei lá 
Lá eu quase me arrebento,  
fiz, a massa, pus cimento 
Ajudei a rebocar 
Minha filha inocente, 
vem pra mim toda contente 
Pai, vou me diz um cidadão: 
criança de pé no chão 
aqui não pode estudar[...] 
BARBOSA, Lúcio. Cidadão. In: RAMALHO, Zé, Frevoador. Rio de Janeiro: Columbia (Sony 
Music), 1992. 1 CD. Faixa 6. 
a) Em sua opinião, os lugares descritos na letra da música são importantes para o personagem? 

Por quê? 
 

b) Em quais lugares o narrador-personagem da música e sua filha estão sendo privados de 
entrar? 

 

c) De acordo com a música, por que o pai e filha não podem frequentar esses lugares? 
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d) Essa situação descrita por Lúcio Barbosa, em sua música, é uma realidade atual do nosso 
país? Justifique sua resposta. 

 

 

O açúcar 

 O branco açúcar que adoçará meu café  Este açúcar era cana 

 nesta manhã de Ipanema    e veio dos canaviais extensos 

 não foi produzido por mim    que não nascem por acaso 

 nem surgiu dentro do    no regaço do vale. 

 Açucareiro por milagre 

        Em lugares distantes, onde não há hospital 

 Vejo-o puro      nem escola, 

 E afável ao paladar     homens que não sabem ler e morrem 

 Como beijo de moça, água   de fome aos 27 anos 

 na pele, flor      plantaram e colheram a cana 

 que se dissolve na boca. 

 Mas este açúcar 

 Não foi feito por mim.    Em usinas escuras, 

        Homens de vida amarga 

        E dura 

 Este açúcar veio da mercearia da esquina produziram este açúcar 

 E tampouco o     branco e puro 

 fez o Oliveira,     com que adoço meu café esta 

 dono da mercearia.     manhã em Ipanema. 

         GULLAR, Ferreira. Os Melhores 

        Poemas de Ferreira Gullar. Seleção e 

apresentação: Alfredo Bosi. 

        São Paulo: Global, 2000.+. 60-61. 

 Este açúcar veio 

 de uma usina de açúcar em 

 Pernambuco 

 ou no estado do Rio 

 e tampouco o fez o dono da usina.  

 

a) Quais são os lugares citados no texto? Como esses lugares estabelecem relações entre si? 
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b) Quais trabalhadores foram citados no texto e em quais atividades econômicas eles estão 
inseridos? 

 

 

 

c) Em sua opinião, qual a ideias o autor procurou transmitir nas duas últimas estrofes do texto? 
 

 

REFERÊNCIAS> Currículo Paulista – Habilidades essenciais 

Livro didático – Mosaico – Valquíria e Belluce 

CIÊNCIAS – PROF.ª KARINA – 6º ANO 

3ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
 

Sugestão de vídeos : https://www.youtube.com/watch?v=RKlUP88kA4M -  Matéria, Substâncias e 

Misturas - 6º ano- Canal:  Raphaela Gonçalves 

https://www.youtube.com/watch?v=L7cfPRNIfxQ -  Tipos de misturas – Canal Futura 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RKlUP88kA4M
https://www.youtube.com/watch?v=L7cfPRNIfxQ


15 
 

 

 Responda: 

 1. O que é Matéria? O que é Massa? O que é Volume? 

 2. Em quais estados físicos podemos encontrar a matéria na natureza? 

 3. Dê exemplos de misturas e descreva como são formadas. 

 

 

 

 

 

TEORIA – PROF.º OTANIEL – 6º ANO 

3ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
             PROPRIEDADE DISTRIBUTIVA DA MULTIPLICAÇÃO (CHUVEIRINHO) 

A propriedade distributiva da multiplicação está relacionada com um produto em que pelo menos 

um dos fatores é uma soma. Essa propriedade é muito utilizada em multiplicações “de cabeça”, pois é 

possível decompor um dos fatores para realizar essa operação de maneira mais fácil. Desse modo, 

essa propriedade pode ser aplicada sempre que aparecerem expressões parecidas com a seguinte: 

 

https://escolakids.uol.com.br/propriedades-da-multiplicacao.htm
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a·(b + c) 

a, b e c são números reais quaisquer. 

A propriedade distributiva da multiplicação também é chamada de “chuveirinho” no Ensino 

Fundamental e Médio. A seguir veremos a maneira prática de aplicar essa propriedade. 

→ Quando apenas um dos fatores é uma adição 

Quando apenas um dos fatores é uma adição, multiplique o outro fator por cada um de seus termos e 

some os resultados. Em outras palavras: 

a·(b + c) = a·b + a·c 

Exemplos: 

 Na multiplicação 10·(2 + 4), teremos: 

10·(2 + 4) = 10·2 + 10·4 = 20 + 40 = 60 

 Na multiplicação 10·25, teremos: 

10·25 = 10·(20 + 5) = 200 + 50 = 250 

 Na multiplicação 10·(a + 3), teremos: 

10·(a + b) = 10·a + 10·b = 10a +10b 

Atividade. 

 

1) Resolva pelo método da distributiva  

(A) 3.(4+5)= 

(B) (20-5).3= 

(C) 12.(15+10)= 

(D) 10(25+3)= 

(E) 12.(4+5)= 
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GEOMETRIA – PROF.º OTANIEL – 6º ANO 
3ºROTEIRO DE ABRIL 2021 

Revisão 

1) O ângulo reto, também conhecido como ângulo de um quarto de volta, mede: 

a) 90° 

b) 180° 

c) 270° 

d) 360° 

 

2) O ângulo que mede menos de 90° e mais de 0° é chamado de: 

a) agudo 

b) raso 

c) reto 

d) obtuso 

 

3) Duas retas que não se cruzam, ou seja, permanece sempre à mesma distância uma da outra 

são chamadas de: 

a) concorrentes 

b) oblíquas 

c) paralelas 

d)perpendiculares 

  

4) O ângulo formado pelo ponteiro da hora e do minuto quando o relógio marca 3h mede: 

a) 30° 

b) 60° 

c) 90° 

d) 180° 

5) Um hexágono é um polígono que tem: 

a) 4 lados 

b) 5 lados 

c) 6 lados 

d) 7 lados 
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EDUCAÇÃO FÍSICA – PROF.ª LILIAN – 6º ANO 

3ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
Exercícios (circuito) – aula 1 e 2. 

 
Nessa semana, vou pedir para vocês se exercitarem, com um circuito bem básico. Vocês vão usar 

o espaço que tiver em casa, chamem os pais para praticarem junto, deixa o cachorro brincar se quiser, 
é um momento de fazer uma atividade física e descontrair. Logo abaixo, vocês vão acompanhar as 
figuras, com o que fizemos em casa. Então não tem desculpa, vamos se mexer!  

Material utilizado: vassoura, rodo, almofada (pode ser substituído por balde, cadeira, entre outros) 
e um colchão (pode ser um colchonete, panos no chão para não ter contato direto com o piso, algo que 
o deixe confortável) 

Obs.: Realize no mínimo 2 vezes na semana, deixar o corpo ativo é sempre bom. 
Figura1: Faça um alongamento, conte até 10, bem devagar cada movimento, siga uma ordem, comece 
pela parte superior e finalize com a parte inferior do corpo. Segue um exemplo abaixo. 

 

 
 
 

Circuito: comece saltando os obstáculos (vassouras) com as pernas unidas, siga fazendo zigue 
zague entre as almofadas, continue correndo levemente em volta da mesa, cadeira, entre outros ou em 
linha reta e faça abdominais no colchão (conte até 10 devagar, lembre-se de apoiar os braços 
corretamente, não é o pescoço que tem que ser trabalhado e sim o abdome). 

Repita essa sequência de forma moderada, dentro do seu limite. 
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Para finalizar, inspire erguendo os braços devagar, e depois desça os braços levemente soltando 
o ar para relaxar. 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – PROF.ª SILVIA – 6º ANO 

3ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
1º Aula Tempo em música 

     O ritmo, em música, é o elemento ligado à organização dos sons em um intervalo de tempo. Ou seja, 

um pequeno espaço de tempo que pode ser preenchido de diferentes maneiras com sons. Por exemplo 

podem ser usados poucos sons, mas que tenham duração suficiente para preencher esse intervalo ou 

que sejam pontuados por pausas. Ou muitos sons, porém de pouca duração. O que daria a impressão 

de maior velocidade. Ou ainda a mistura de sons curtos e longos. Isso é o que chamamos de compasso, 

as pulsações dentro de cada compasso são chamadas de tempos. Os compassos mais utilizados são: 
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os de dois tempos, chamados compassos binários; de três tempos, ternário e de quatro tempos, 

quaternário. 

     Em um pentagrama os compassos são marcados por uma barra vertical

 

 

 

 

Atividade 

1º Crie 3 compassos (de 4 tempos) com figuras rítmicas diferente 

  

 

 

 

 

2 Aula Atividades 

1 º Nomeie as seguintes figuras rítmicas 

_______________ ________________ _______________ 

_________________ ______________ ______________ 

2º Coloque uma figura que represente a soma das figuras dadas.  Ex 

 + =  

 

+ =_________ + =________ 
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3º Ligue a figura ao nome e a pausa correspondente       

                                           Fusa                                                                     

                                    Mínima                                                     

                                          Colcheia                                                   

4º Complete a escala musical a partir da nota dada  

EX. 

DO 
     

FA 

SI 
      

LA 
 

FA 
    

SOL 
   

LA 
  

 FA 
      

MI SI 
     

RE 
  

SI 
 

MI 
 

DO 
      

 

INGLÊS – PROF.ª ROSÂNGELA – 6º ANO 

3ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
                               

                                              VERB TO BE       

O verbo to be significa ser ou estar, podemos conjugar este verbo nas formas:  

Afirmativa, interrogativa e Negativa, usamos os pronomes pessoais (subject pronouns) para conjugá-

los. Na tabela abaixo temos também a forma abreviada do verbo. 
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                                                       Activity 

1 - Observe a tabelinha e escreva as frases na forma interrogativa 

Exemplo: You are American.                     b) They are friends 

      Are you American ? 

 

a)  He is a good boy.        c) The girl is happy. 

                 

                            d)  She is an Brazil           e) We are from China  

                           

                             f)  Rose is a  dancer          g) Peter and Mary are your parents 

 

                             h)  The orange is good       i) They are artists??     

 

 


