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NOME:_______________________________________TURMA:________ 

 

SEGUNDO ROTEIRO DE ABRIL - GRAMÁTICA / 6°ANO 

 

         Fonemas e Letras representam respectivamente sons (fala) e sinais 
gráficos (escrita). 

        Os fonemas são as unidades sonoras que compõem o discurso ou a fala 
e são representados entre barras oblíquas (//). 
        As letras, por sua vez, são os sinais gráficos que tornam possível a 
escrita. Juntas de forma ordenada, as letras constituem o alfabeto. 
        Exemplo 1: 
 coçar = 5 letras 

 /k/ /o/ /s/ /a/ /r/ = 5 fonemas  
 máximo = 6 letras 

 /m/ /á/ /s/ /i/ /m/ /o/ = 6 fonemas 

 

Embora o número de fonemas e letras coincidam em muitas palavras, nem 
sempre essa equivalência existe. 

Exemplo 1: 
 acesso = 6 letras 

 /a/ /c/ /e/ /s/ /o/ = 5 fonemas 

  
Exemplo 2: 
 chute = 5 letras 

 /x/ /u/ /t/ /e/ = 4 fonemas 

 
Classificação dos Fonemas 

 
Os fonemas classificam-se em vogais, consoantes e semivogais. 
 
Vogais: São sons emitidos sem obstáculos, somente pela boca (a, e, i , o, u), 
ou pela boca e pelas fossas nasais (ã, ẽ, ĩ, õ, ũ). 
Exemplos: 
 pia, ando, cesto, quero, lente, li, lindo, sonho, avó, som, susto, untar. 

Veja também: Encontros Vocálicos 

 
 
Consoantes: as consoantes encontram obstáculos na sua passagem pela 
boca, por isso, precisam sempre do acompanhamento das vogais. 
Exemplos: 
 base, deduzir, falar, pedaço, redigir, sintetizar. 
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Veja também: Encontros Consonantais 

 
 
Semivogais: as semivogais são os fonemas /i/ e /u/ que aparecem juntos com 
uma vogal formando uma sílaba. É importante dizer que, enquanto as vogais são 
essenciais na formação de sílabas, as semivogais não. 
Exemplos: 
 cárie, mau, pais, rei, seita, venceu. 

 
Dígrafos: além das letras acima, há ainda os dígrafos, o encontro de duas 
letras que representam um único fonema. 
Exemplos: 
 ch: chuva /x/ /u/ /v/ /a/ 

 nh: arranhar /a/ /rr/ /a/ /nh/ /a/ /r/ 

 qu: quindim /k/ /ĩ/ /d/ /ĩ/ 

 rr: aborrecer /a/ /b/ /o/ /rr/ /e/ /c/ /e/ /r/ 

 sc: nascer /n/ /a/ /c/ /e/ /r/ 

 
DIVISÃO SILÁBICA 

 
 

      A divisão silábica é feita de acordo com a quantidade de fonemas 
pronunciados em uma única emissão sonora. 

      Como sabemos, as sílabas são fonemas pronunciados por meio de 
uma única emissão de voz e também que a base das sílabas da língua 
portuguesa são as vogais a - e - i - o - u. Assim, todo fonema pronunciado em 
uma única emissão de voz tem, pelo menos, uma vogal. 

      É importante ressaltarmos que, em algumas palavras, os fonemas /i/ e 
/u/ não são vogais, já que aparecem apoiados a outra(s) vogal(is), formando 
uma só emissão de voz (uma sílaba). Essas vogais que apoiam as outras são 
chamadas de semivogais. O que diferencia as vogais das semivogais é o 
fato de que as últimas não desempenham o papel de núcleo silábico. A 
palavra “papai”, por exemplo, é formada por duas sílabas (dissílaba), sendo 
a segunda formada por uma vogal (a) e por uma semivogal (i). 

      A par dessas informações, podemos afirmar que, para saber o número de 
sílabas que compõem as palavras, basta identificar quantas vogais há nessa 
palavra. 

      Vejamos os exemplos: 

 pipoca – pi – po – ca (emissão de três fonemas sequenciais que estão 
ligados a vogais); 

 aparelho – a – pa – re – lho (emissão de quatro fonemas sequenciais 
que estão ligados a vogais); 
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 pernambucana – per – nam – bu – ca - na (emissão de cinco fonemas 
sequenciais que estão ligados a vogais. 

 
Classificação das palavras quanto ao número de sílabas 

 Monossílabas: palavras que possuem apenas uma sílaba: pé, flor, 
mão. 

 Dissílabas: palavras que possuem duas sílabas: balão (ba-lão); suco 
(su-co); santo (san-to). 

 Trissílabas: palavras que possuem três sílabas: hóspede (hós-pe-de); 
lareira (la-rei-ra); sapato (sa-pa-to). 

 Polissílabas: palavras que possuem quatro ou mais sílabas: literatura 
(li-te-ra-tu-ra); amaciante (a-ma-ci-an-te); sambódromo (sam-bó-dro-
mo). 

 
Divisão silábica 

→ Os dígrafos “ch”, “lh”, “nh”, “gu” e “qu” devem pertencer a uma única 
sílaba: 

chu – va 

o – lho 

fe - char 

que – ri – do 

vo - zi – nho 

 

Os dígrafos “rr”, “ss”, “sc”, “sç”, “xs” e “xc” devem ser separados em sílabas 
diferentes. 

car – ro - ça 

as – sas – si – no 

cres – cer 

nas – ceu 

ex – ce – ção 

→ Ditongos e tritongos devem permanecer na mesma sílaba. 

U – ru – guai 
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ba – lai – o 

→ Os hiatos devem ser separados em duas sílabas distintas. 

di – a 

ca – de – a – do 

ba – ú 

→ Os  encontros consonantais devem ser separados, exceto aqueles cuja 
segunda consoante é “l” ou “r”. 

bru – to 

blu – sa 

cla - ro 

tra – go 

     Os encontros consonantais que iniciam palavras são mantidos juntos na 
divisão  silábica. 

pneu – má – ti – co 

gno – mo 

Exercícios 
 

1) Quantas letras e quantos fonemas têm as palavras abaixo: 

 

a) Espelho:                                                                        

b) Ferro:                                                                        ._ 

c) Guincho:                                                                       . 
d) Papel:                                                                         _. 

e) Chuva:                                                                         . 

f) Sorte:                                                                          . 

g) Honesto:           .                                                            
 

2) Retire do texto abaixo, as palavras que possuem encontros vocálicos e  dígrafos: 

                              

                    Trova 

         Atirei um limão doce 

         Na janela de meu bem: 

         Quando as mulheres não amam 

         Que sono as mulheres têm! 

                                          (Manuel Bandeiras) 
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3) Coloque V (verdadeiro) ou F (falso) para o número de letras e fonemas das palavras 

abaixo: 

a) (    ) chimarrão (9 letras e 7 fonemas). 

b) (    ) proibido (8 letras e 7 fonemas). 

c) (    ) humanidade (10 letras e 9 fonemas). 

d) (   ) vogal (5 letras e 5 fonemas). 

 

4) Qual das alternativas abaixo possui a palavra com mais letras do que fonemas? 

(A) caderno. 

(B) chapéu. 

(C) flores. 

 

5) Nas palavras alma, pinto e porque, temos, respectivamente: 

(A) 4 fonemas - 4 fonemas - 5 fonemas. 

(B) 5 fonemas - 4 fonemas - 6 fonemas. 

(C) 4 fonemas - 5 fonemas - 5 fonemas. 

 

7) Indique a palavra que tem 5 fonemas: 

(A) ficha. 

(B) molhado. 

(C) fixo. 

 

8- Separe as sílabas das palavras e classifique-as de acordo com o número de 

sílabas ( monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba): 

advogado:_______________________________________________ 

escorpião:_______________________________________________ 

substantivo:_____________________________________________                              

depois:___________________________________________  

signo:____________________________________________  

história:___________________________________________  

pai:_______________________________________________  
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9- Pesquise em livros, jornais e revistas e escreva: 

a) três palavras monossílabas: 

___________________________________________________________ 

b) três palavras dissílabas: 

______________________________________________________________ 

c) três palavras trissílabas: 

_____________________________________________________________ 

d) três palavras polissílabas: 

_______________________________________________________ 
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NOME: ___________________________________  TURMA: _____________ 

 

SEGUNDO ROTEIRO DE ABRIL – LIPT/6° ANO 

 

- Leitura e interpretação de texto. 

 
O DONO DA BOLA 

 

 
 

       Este é o Caloca. Ele é um amigo legal. Mas ele não foi sempre assim, não. 
Antigamente ele era o menino mais enjoado de toda a rua. E não se chamava 
Caloca. O nome dele era Carlos Alberto. E sabem por que ele era assim 
enjoado? Eu não tenho certeza, mas acho que é porque ele era o dono da bola. 
Mas me deixem contar a história, do começo.  
       Caloca morava na casa mais bonita da nossa rua. Os brinquedos que Caloca 
tinha, vocês não podem imaginar! Até um trem elétrico ele ganhou do avô. E 
tinha bicicleta, com farol e buzina, e tinha tenda de índio, carrinho de todos os 
tamanhos e uma bola de futebol, de verdade. Caloca só não tinha amigos. 
Porque ele brigava com todo mundo. Não deixava ninguém brincar com os 
brinquedos dele. Mas futebol ele tinha que jogar com a gente, porque não se 
pode jogar sozinho.  
        O nosso time estava cheio de amigos. O que nós não tínhamos era bola de 
futebol. Só bola de meia, mas não é a mesma coisa. Bom mesmo é bola de 
couro, como a do Caloca. Mas, toda vez que a gente ia jogar com Caloca, 
acontecia a mesma coisa. Era só o juiz marcar qualquer falta do Caloca que ele 
gritava logo:  
       ─ Assim eu não brinco mais! Dá aqui a bola!  
       E, assim, Carlos Alberto acabava com tudo que era jogo. A coisa começou 
a complicar mesmo, quando resolvemos entrar no campeonato do nosso bairro. 
A gente precisava treinar com bola de verdade para não estranhar na hora do 
jogo. Mas os treinos nunca chegavam ao fim. Carlos Alberto estava sempre 
procurando encrenca:  
      ─ Se Beto jogar de centroavante, eu não jogo!  
      ─ Se eu não for o capitão do time, vou embora!  
      ─ Se o treino for muito cedo, eu não trago a bola!  
      E quando não se fazia o que ele queria, já se sabe, levava a bola embora e 
adeus, treino. Toda vez que o Carlos Alberto fazia isso, ele acabava voltando e 
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dando um jeito de entrar no time de novo. Mas, daquela vez, nós estávamos por 
aqui com ele. A primeira vez que ele veio ver os treinos, ninguém ligou. Aí, o 
Carlos Alberto resolveu jogar bola sozinho. A gente passava pela casa dele e 
via. Ele batia bola com a parede. Acho que a parede era o único amigo que ele 
tinha. Mas eu acho que ele já não estava gostando de estar sempre sozinho.  
      Na quarta, no meio do treino, lá veio ele com a bola debaixo do braço.  
      ─ Oi, turma, que tal jogar com uma bola de verdade? Nós estávamos loucos 
para jogar com a bola dele. Mas não podíamos dar o braço a torcer.  
      ─ Olha, Carlos Alberto, você apareça outra hora. Agora, nós precisamos 
treinar ─ disse Catapimba.  
      ─ Mas eu quero dar a bola ao time. De verdade! Nós todos estávamos 
espantados: 
      ─ E você nunca mais pode levar embora? 
      ─ E o que é que você quer em troca?  
      ─ Eu só quero jogar com vocês...  
      Os treinos recomeçaram, animadíssimos.  O final do campeonato estava 
chegando e nós precisávamos recuperar o tempo perdido. Carlos Alberto estava 
outro. Jogava direitinho e não criava caso com ninguém. E, quando nós 
ganhamos o campeonato, todo mundo se abraçou.  
 
                                                                                                          Ruth Rocha.  
 
 

Atividades de interpretação 
                   
 
1- Esse texto é : 
(A) uma fábula. 
(B) uma poesia. 
(C) uma história. 
 
 
2- Como era o nome do personagem da história que tinha o apelido de Caloca?  
R: 
 
 
3- Retire do texto, o trecho (parte) que indica o brinquedo que Caloca ganhou do 
seu avô e reescreva abaixo.  
R: 
 
 
4- Caloca não possuía amigos porque: 
(A) não sabia jogar futebol. 
(B) brigava com todo mundo. 
(C) tinha bastante brinquedos em casa. 
 
 
5- Segundo o texto, por que os treinos nunca chegavam ao fim? 
R: 
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6- Por que Carlos Alberto acabava com tudo que era jogo?  
R: 
 
 
7-  No trecho: “Antigamente ele era o menino mais enjoado de toda a rua.”, a 
palavra grifada significa:  
(A) alegre. 
(B) brincalhão. 
(C) antipático.  
 

8 – Qual era o nome do time? 

R: 

9- Ao final, o time saiu campeão. Se Carlos  Alberto tivesse continuado com o 
mesmo comportamento de antes, você acha que o time seria vitorioso? Justifique 
sua resposta. 

R: 

 

10- Quem narra a história, participa dela ou não? Explique. 

R: 

 

 

 

Proposta de redação 
 

-Escreva um texto narrativo ( história ) de uma aventura que você vivenciou. 
Caso não se lembrar de alguma aventura, você poderá criar uma, de acordo 
com sua imaginação. Não esqueça que toda história tem que ter: 

- Título ( nome da história). 

- Narrador (quem conta a história). 

- Personagens ( pessoas que participam da história). 

- Lugar ( onde se passa a história). 

- Enredo (o desenrolar da história, organizada com começo, meio e fim). 

- Escrever a história de 15 a 25 linhas, respeitando os parágrafos, pontuação, 
ortografia e a coerência do texto. 
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NOME: _______________________________________________________________________  
TEORIA DA MATEMÁTICA - Professoras: Fernanda e Lilian 

Possibilidades ou Combinações 
Um determinado time de futebol, mandou confeccionar camisetas. 
Além das camisetas, encomendaram chaveiros, bonés e porta-lápis. Montaram kits contendo uma 
camiseta e um dos outros itens: boné, chaveiro ou porta-lápis. Uma tabela mostra quantas opções 
diferentes de kits eles podem montar.  

 

Com duas cores de camiseta e três tipos de complemento, o time pode montar seis opções 
diferentes de kit: 2 X 3 = 6. 
Multiplicando o número de cores de camiseta pelo número de tipos de complemento, obtivemos o 
número de opções diferentes de kits com uma camiseta e um complemento.  
A multiplicação é aplicada na contagem de possibilidades. 

 
Exercício 1 
Uma menina tem 2 saias e 3 blusas de cores diferentes. De quantas maneiras ela pode arrumar 
combinando as saias e as blusas?  
 
 
Exercício 2 
De quantas maneiras diferentes este garoto pode ir de A até C, passando por B, sabendo-se que:  
 

✓ de A para B existem 2 caminhos diferentes;  
✓ de B para C existem 3 caminhos diferentes.  
 
 
 

 
 
Exercício 3 
(Saresp) Para montar um sanduíche, tenho disponíveis os seguintes ingredientes: 

 
De quantas formas diferentes poderia montar meu sanduíche combinando um ingrediente 
de cada coluna? 
 
 
Exercício 4 
Em uma escola de música há 14 alunos que tocam bateria e 15 alunos que tocam guitarra. 
De quantas maneiras diferentes pode-se formar uma dupla contendo um aluno que toca 
bateria e um que toca guitarra? 
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Lembrando o algoritmo 

 
É comum usarmos nomes especiais para indicar algumas multiplicações. 
Exemplos: 

✓ O dobro de 6 é o mesmo que 2 X  6. 
✓ O triplo de 7 é o mesmo que 3 X 7.  
✓ O quádruplo de 3 é o mesmo que 4 X 3.  
✓ O quíntuplo de 2 é o mesmo que 5 X  2. 

 
Exercício 5 
Daniel tem uma caixa com 3 lápis de cor. Julia tem o dobro e Isabela tem o triplo. Quantos lápis 
Julia tem a mais que Daniel? 
a.(    )3 b.(    )8 c.(    )10 d.(    )12 
 
Exercício 6 
Flávia tem 7 anos de idade e sua irmã Daniela tem o dobro da sua idade. O pai das meninas 
tem o dobro da idade das duas juntas. Quantos anos tem o pai de Flávia e Daniela? 
 

Organização retangular 
Veja como o professor de Educação Física organizou seus alunos para uma demonstração 
de ginástica. 

 
Quantos alunos vão participar da demonstração? 
Como são 6 linhas de 9 alunos, calculamos o total de alunos efetuando a multiplicação de 
6 por 9:  

6 X 9 = 54 ou 
Como são 9 colunas de 6 alunos, calculamos o total de alunos efetuando a multiplicação 
de 9 por 6:  

9 X 6 = 54 
Portanto participarão da atividade, 54 alunos. 
 
Exercício 7 
O piso de uma cozinha está sendo revestido com cerâmica quadrada. Já foram colocadas 
9 cerâmicas, como mostra a figura abaixo. 

 
Quantas cerâmicas faltam para cobrir o piso da cozinha? 
 
 
Exercício 8 
Um salão tem 5 fileiras com sete cadeiras cada uma. Quantas cadeiras há nesse salão? 
 

 

FICOU COM DÚVIDAS? ASSISTA A VÍDEO AULA: https://youtu.be/qIu8AxqrzNI 
Não se esqueça de colocar o seu nome em todas as atividades entregues na escola! 12
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NOME: _______________________________________________________________________  
GEOMETRIA- Professoras: Fernanda e Lilian 

Prismas e Pirâmides 
Observe o bloco retangular a seguir: 

 

A parte destacada em verde é uma face. Um bloco retangular possui 6 faces. O encontro de faces 
determina uma aresta e o encontro da aresta determina um vértice. 
Como este fato se repete para todos os poliedros, podemos dizer que todos os poliedros possuem 
faces, arestas e vértices. 
Os poliedros podem, ainda, ser classificados em prismas e pirâmides, de acordo com suas 
características. 
As pirâmides possuem uma base. Suas faces laterais são triangulares e todas as arestas 
determinadas pelas faces laterais possuem um vértice em comum. 

 

Os prismas possuem faces laterais retangulares idênticas e paralelas entre si. 

 

Veja abaixo alguns exemplos de pirâmides e prismas: 

 

A nomenclatura de prismas e pirâmides é feita de acordo com o polígono da base. Observe o 
quadro abaixo com exemplos de nomenclatura desses poliedros: 

 

Planificação 

Os poliedros podem ter superfícies planificadas. Vamos fazê-lo com alguns poliedros. 
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Exercício 1 
Relacione o sólido geométrico com a sua forma 
planificada: 

 

Exercício 4 
Selecione as planificações A, B ou C que 
podem corresponder a cada um dos sólidos  

 

Exercício 2 
Ao observar as características dos prismas e 
das pirâmides, escreva duas diferenças entre 
eles. 
 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 
 

Exercício 3 
Observe a pirâmide abaixo e responda: 
 
 
 
 
 
 

a) Quantas faces, arestas e vértices tem 
essa pirâmide? 
_____________________________________ 
 

b) Qual a forma das suas faces laterais? E 
de sua base? 

 _____________________________________ 
c) Do que depende seu nome? Como 

podemos nomeá-la? 
_____________________________________ 
 

Exercício 5 
Uma pirâmide que tem 5 faces, sendo uma 
quadrada. Qual o nome dessa ´pirâmide? 
_____________________________________ 
 
Exercício 6 
Observe as figuras abaixo: 

 
Verdadeiro (V) ou Falso (F): 

a) Uma pirâmide só tem um vértice? ____ 
b) A base de uma pirâmide é um polígono? _ 
c) As faces laterais são um triângulo? _____ 

FICOU COM DÚVIDAS? ASSISTA AS VÍDEO AULAS:  
https://youtu.be/GdrSjl8C_jU?list=PLougO8IRm3JbOgtyA
8CyY14VKuZGnitNL 
 
https://youtu.be/GC647tWpYmE 
 
Não se esqueça de colocar o seu nome em todas as 
atividades entregues na escola! 
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5ª ATIVIDADE DOMICILIAR – HISTÓRIA                                                             6º ANO 
 
Nome: ____________________________________________________   Série _________ 
 
PRÉ-HISTÓRIA – Parte 1  

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/historia/prehistoria 
A pré-história é o período que antecede a criação da escrita, ela está dividia em três fases: 

paleolítico, neolítico e idade dos metais. 

 

PALEOLÍTICO  
No paleolítico ou Idade da Pedra Lascada, os homens eram nômades, ou seja, viviam em 

grupos deslocando-se constantemente para locais mais seguros e 
com possibilidade de caça, pesca, e coleta de frutos e raízes. 

Na época de frio, chuvas ou até mesmo para fugir de animais, 
habitavam cavernas, tendas de pele animal ou cabanas feitas com 
galhos. Inicialmente, as ferramentas produzidas eram de madeira, 
ossos e dentes, depois, de pedras lascadas e marfim. 

O homem do paleolítico aprendeu a provocar o fogo pelo atrito 
entre as pedras ou madeiras. Conseguiam se proteger do frio, 
esquentavam os alimentos e de sobra espantavam animais ferozes. 
 
ATIVIDADES 
 
1) Pré-História é o período do passado da humanidade que vai do aparecimento do homem à 
invenção da: 
a) escrita                              b) roda                         c) fala                                 d) agricultura 
2) No Paleolítico os homens viviam deslocando-se constantemente em busca de locais mais 
seguros e com melhor possibilidade de caça, pesca, e coleta de frutos. Portanto eram: 
a) Sedentário                        b) Pastores                      c) Ciganos                      d) Nômades 
 
3) No Paleolítico NÃO encontraríamos ferramentas feitas de qual material: 
a) pedra                                b) osso                             c) metal                          d) madeira 
 
4) Após a leitura do texto, observe a imagem e assinale a alternativa INCORRETA:  

Arte rupestre é a denominação das criações artísticas 
realizadas no período pré-histórico, Era caracterizada por 

pinturas e gravuras feitas em paredes e rochas de cavernas e 
retratavam os costumes e práticas humanas daquela época.  

Nas pinturas rupestres eram utilizados carvão, argila de 
várias cores e minerais triturados, materiais encontrados 
facilmente na natureza. Acredita-se ainda que utilizavam 

substâncias como sangue, clara de ovo, ceras, resinas vegetais, 
excrementos e gordura animal, além de saliva humana para 
ajudar na fixação do pigmento.  

a) Chamamos de arte rupestre as criações artísticas feitas em rochas durante a Pré-História. 
b) Elas eram feitas com restos de carvão, pigmentos de plantas e até sangue de animais. 
c) Tais pinturas representam animais e os seres humanos, muitas vezes em cenas de caça. 
d) É um estilo artístico moderno das artes visuais que prioriza as formas abstratas. 
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ATIVIDADESDOMICILIARES.EDUCADOR PAULOFREIRE  1 

 

NOME DO ALUNO (A) :_____________________________________________________ 

ANO: 6° ____       DISCIPLINA: GEOGRAFIA   PROFESSOR: CÁTIA 

ATIVIDADE 03– MÊS DE ABRIL  

 

Orientação pelo Sol 

 

 método tradicional de orientação pelo Sol — com o Norte à frente do observador — 

foi desenvolvido para o observador no Hemisfério Norte, mas, como estamos 

situados no Hemisfério Sul, é preferível termos o sul à nossa frente como referência, como mostra 

a figura 1, acima. Assim, para nos orientarmos, basta estender o braço esquerdo na direção em 

que o Sol nasce no horizonte, ou seja, a leste (L). A partir dessa direção determinam-se, 

aproximadamente, as demais direções: o braço direito estendido na direção em que o Sol se põe 

indicará o oeste (O), à sua frente estará o sul (S) e às suas costas, a direção norte (N). 

O 

Figura 1 

Fonte: encurtador.com.br/apyJ5 
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O Cruzeiro do Sul 

O Cruzeiro do Sul é uma 

constelação cujas estrelas 

mais brilhantes estão dispostas 

em forma de cruz — daí o nome 

“cruzeiro”. No Hemisfério Sul, 

pode ser vista no céu durante 

quase o ano inteiro, sendo 

usada como referência para 

apontar a direção sul. Para se 

orientar por meio dessa 

constelação, localize o Cruzeiro em uma noite de céu estrelado e mire a sua estrela mais brilhante 

(chamada Estrela de Magalhães ou Alfa); prolongue imaginariamente quatro vezes e meia o 

tamanho do madeiro maior da cruz, como vemos na figura 2, acima; a partir daí, basta traçar uma 

linha vertical à linha do horizonte, a qual indicará, aproximadamente, a direção sul. Sabendo onde 

fica esse ponto, você determina os demais pontos cardeais. 

 

A importância do ponto de referência 

O ponto de referência é fundamental na determinação dos pontos cardeais e na orientação. 

Observe a figura 3, abaixo. Considerando que a ilustração retrata o amanhecer e que a igreja é o 
ponto de referência: 

• a casa amarela está a leste da igreja; 

• a casa verde está a oeste da igreja; 

• o norte corresponde aos fundos da 

igreja; 

• o sul corresponde à frente da igreja. 

Figura 3 

Fonte: Livro Expedições Geográficas. Editora Moderna. 

Figura 2 

Fonte: Livro Expedições Geográficas. Editora Moderna. 
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Ao mudar o ponto de referência da igreja para a casa azul, por exemplo, as posições se alteram. 

Observe: 

 

Assim, percebe-se assim que a identificação dos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais no 

espaço terrestre depende do ponto de referência considerado. 

A orientação pela bússola 

A bússola é um instrumento usado para orientação. Possui 

uma agulha, que gira sobre um eixo vertical, e um mostrador com 

a rosa dos ventos, como vemos ao lado na figura 4. A agulha é 

imantada, isto é, tem a propriedade de um ímã. Trata-se de um 

corpo de material ferromagnético que atrai objetos metálicos. 

 Essa propriedade de atrair metais chama-se magnetismo. c 

pelos chineses há muito tempo. Acredita-se que foram eles os 

primeiros a perceber que a Terra possui magnetismo. O núcleo da 

Terra funciona como um grande ímã, pois ele é formado 

principalmente por níquel e ferro. Desse modo, o magnetismo terrestre sempre alinha a agulha 

imantada de uma bússola, aproximadamente, na direção norte. 

 

Na atividade de hoje, nós revimos quais são as principais técnicas utilizadas para se orientar 

no espaço geográfico. Releia o conteúdo e responda os exercícios. Bons estudos! 

 

 

 

 

 

 

• a casa vermelha está a leste da casa azul; 

• a casa amarela está a oeste da casa azul (note que, considerando a igreja o ponto de referência, a casa 

amarela está a leste). 

 

Figura 4 

Fonte: encurtador.com.br/eCRUV 
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Exercícios  

1) Relacione as colunas com os instrumentos de orientação e a época em que eram usados: 

Período Instrumento de orientação 

1 – Atualmente 

2 - Antiguidade 

3 - Era das Navegações 

(    ) Bússola 

(    ) GPS 

(    ) Estrelas 

 

2) É um instrumento usado para orientação. Possui uma agulha, que gira sobre um eixo 
vertical, e um mostrador com a rosa dos ventos. A agulha é imantada, isto é, tem a propriedade de 
um ímã. Trata-se de um corpo de material ferromagnético que atrai objetos metálicos. 

 O texto refere-se: 

A) A bússola. 

B) Ao GPS 

C) A Rosa dos Ventos 

D) A constelação Cruzeiro do Sul. 

 

 

3)  É uma constelação cujas estrelas mais brilhantes estão dispostas em forma de cruz —
No Hemisfério Sul, pode ser vista no céu durante quase o ano inteiro, sendo usada como referência 
para apontar a direção sul. Para se orientar por meio dessa, localize a Constelação ´ em uma noite 
de céu estrelado e mire a sua estrela mais brilhante (chamada Estrela de Magalhães ou Alfa); 

O texto descreve: 

A) A Aurora Boreal. 
B) A Estrela Polar. 
C) O Cruzeiro do Sul. 
D) As Três Marias. 

 

 

Vocês podem tirar dúvidas comigo, Prof. Cátia, no Grupo de Whatsapp da escola. 
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2ª Atividade de Ciências  Mês de Abril/2021  E.M. "Prof. Educador Paulo Freire" 

 

Nome:____________________________________________________________ 6ºano:_______ 

      

O PLANETA TERRA 
 

 Terra com letra inicial maiúscula, é o nome dado do planeta onde vivemos, situado no Sistema Solar. 

Mas a palavra “terra” também é usada para designar o solo, que é a camada mais superficial do planeta. 

 A terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol. Cerca de 71% da sua superfície está coberta por água, 

embora a maior parte do material que compõe o planeta seja rochoso. 

  A superfície de nosso planeta se modifica continuamente desde sua formação, há cerca de 4,6 bilhões 

de anos. 

 Acredita-se que, no início de sua formação, a superfície da Terra era muito quente e contava com 

inúmeros vulcões em constante atividade. A temperatura elevada fazia com que a água permanecesse no estado 

gasoso na atmosfera. Com o tempo, a temperatura da Terra diminuiu, permitindo o acúmulo de água líquida 

em sua superfície e a formação dos oceanos. 
 

A ESTRUTURA DA TERRA 
 

A estrutura interna da Terra é constituída por três camadas: crosta, manto e núcleo. 

 

 
Responda: 

1) A Terra é dividida em três camadas. Quais são elas? 

2) Entre as diferentes formas que compõem a estrutura interna do nosso planeta, qual(is) dela(s) pode(m) 

ser considerada(s) sólida(s)? 

3) O que são crosta continental e oceânica?  

4) Sobre o núcleo da Terra, é correto afirmar que: 

a) está dividido em núcleo interno e central. 

b) é formado principalmente por ferro e níquel. 

c) é a segunda camada da Terra. 

d) estádividido em núcleo superior e núcleo inferior. 

Crosta terrestre: corresponde à fina camada da 

superfície terrestre, é composta por rochas sólidas constituídas 

por oxigênio, silício, alumínio, magnésio e ferro, essa parte do 

planeta possui 40 quilômetros de espessura. Considera-se a 

existência de dois tipos: a crosta oceânica, que constitui o 

fundo dos mares e oceanos e a crosta continental, parte que 

forma os continentes e onde se encontram as grandes cadeias 

montanhosas.  

Manto: compreende a segunda camada, inicia-se 

abaixo da crosta e vai até aproximadamente 2.900 quilômetros 

de profundidade.Ela apresenta temperaturas bastante elevadas 

e divide-se em duas partes: manto superior e manto inferior. 

É formado principalmente por rochas no estado sólido. 

Núcleo: é a camada mais interna do planeta. Inicia-se 

aproximadamente 2.900 quilômetros de profundidade, indo 

até o centro da Terra, a cerca de 6.370 quilômetros da 

superfície. É formado principalmente pelos metais ferro e 

níquel, que estão submetidos a uma temperatura em torno de 

6.000ºC, a mesma temperatura encontrada na superfície do 

Sol. O núcleo é dividido em núcleo externo, que é líquidoe 

núcleo interno, que é sólido. 
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                  INGLÊS  - 6º ANO – 2º ROTEIRO de abril - TEACHER 
NOEMI 

 NAME: ____________________________________6thgrade____  

Verb to be = ser, estar, no Presente. 

PrImeiro, precisamos conhecer os pronomes abaixo. 

 

I  =  eu                                    I am = eu sou, eu estou 

You  =tu, você, vocês            You are = você é, você está 

He  = ele                                 He is  =  ele é, ele está 

She  = ela                               She is  = ela é, ela está 

It  =ele, ela, coisa,animal        It is =  Ele, ela é, ele, ela está 

We  =nós                                 We are = nós somos, nós estamos 

They  = eles, elas               They are = eles, elas são, eles, elas estão. 

Como você viu, são só 3 palavrinhas que você precisa decorar:  
am,are,is. Estas palavras são os verbos. 

 

AGORA,  substitua a palavra grifada pelos pronomes : 

Ex.: Mary is a girl.      She    is a girl. 

a.Kangaroo is from Australia.   _______ is from Australia. 

b.Leo is ten years old.              _______ is ten years old. 

c.Daiane is from London.         _______ is from London. 

d.I and you are students.          ________ are students. 

e.Paul and Leo are friends.      ________ are friends. 

f.The cat and the dog are animals. ______ are animals. 

 

AGORA  complete com os verbos dados acima. 

a.Sayuri ______ from Japan.                     b.They______ from China 

c.I ________ the teacher.                          d.It _______ a dog. 
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e.You ______ my mother.                          F. He _____my father. 

Veremos, agora, como se abrevia, como se faz a forma contraída. 

I am                                 I’m                 I’m your teacher. 

You are                            You’re           You’re my student. 

He is                                 He’s              He’s the principal. 

She is                               She’s             She’s a doctor. 

It is                                   It’s                  It’s a car. 

We are                             We’re              We’re family 

You are                            You’re             You’re my cousins 

They are                           They’re.           They’re my brothers. 

Viu como ficou na forma contracted? Acho que entendeu. Não é? 

 

AGORA, É A SUA VEZ DE FAZER    AS CONTRACTED FORMS. 

a.He is a brother.____________________________ 

b.She is a sister. ____________________________ 

c.It is a car. ________________________________ 

d.We are friends. ____________________________ 

e.I am a grandmother. ________________________ 

f.They are gradparents. ________________________ 

g.You are an aunt.____________________________ 

h.You are uncles._____________________________ 

AGORA, escreva ,em português, as seguintes frases. 

a.Meg is my dog and Teco is my cat. _________________________ 

b.I am at school. _________________________________escolar. 

c.You are at home. _______________________________casa. 

d.Paul and Leo are friends. __________________________amigos. 

e.They are Brazilians.____________________________________. 
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 Educação Física - Prof. Marcos - 6º ano A, B, C 

E.M. “Educador Paulo Freire” – 29/03/2021 

Passes no Handebol. 

O passe é um modo de enviar a bola para outro colega/companheiro de time e 

pode ser realizado de várias formas, algumas delas são: 

- parado ou em deslocamento; tocando o solo; trajetória parabólica em relação 

ao solo; distância curta, média e longa. 

Podemos classificar os passes conforme a trajetória da bola, o movimento 

durante a execução e a distância do colega. De acordo com a trajetória da bola 

temos: passes direto, picado (tocando a bola no chão e subindo na mão do 

colega) e parabólico. 

 Passe Direto 

Passe Picado 

Arremessos no Handebol 

O arremesso é a ação de enviar a bola em direção ao gol adversário, e pode 

ser realizado de várias formas. De acordo com a situação do jogo e com o nível 

técnico do jogador este pode optar por a variedade de tipos de arremessos que 

possuem funções especificas no jogo. 

- arremesso de ombro, parecido com o passe direto, pode ser realizado com o 

jogador apoiado no solo, é indicado em situações onde não existe marcação à 

frente; 

- arremesso em suspensão, utilizado para superar o adversário por cima, este 

arremesso deve ser realizado com um salto para o alto. 

- arremesso com queda para frente, utilizado principalmente pelo pivô, é 

realizado próximo ao gol. 

Responda 

1- Quais algumas formas que pode ser realizado o passe? 
2- Quais os tipos de passes de acordo com a trajetória da bola? 
3- Quais os tipos de arremessos no handebol? 
4- Qual o arremesso mais indicado para a posição de pivô? 
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Mairinque ,____de Abril de 2021 

Nome:_____________________________________  série:__________ 

PARÂMETROS MUSICAIS 

Os parâmetros musicais são as formas pelas quais podemos descrever um som, permitindo que 
o diferenciemos dos demais. Existem quatros parâmetros musicais. São eles: a) Altura b) 
Intensidade c) Duração d) Timbre.  

 
Altura: a altura do som é definida pela frequência da onda sonora. Se uma frequência for grande, 
o som será agudo. Entretanto, quanto mais baixa for a frequência, mais grave será o som. 

Intensidade: se refere à amplitude da vibração da onda e pode ser entendido como o volume 

deste som. Se a onda for mais ampla, o som será mais alto. 

Duração: retrata quanto tempo a emissão dos sons demora para ser realizada. Assim, um som 

pode ser curto ou longo. 

Timbre: é o que permite que reconheçamos a fonte do som. 

 

1- Feche os olhos por alguns segundos e “abra bem os ouvidos”. Preste atenção a tudo o que 
você ouve. Depois, de olhos abertos, relacione os sons que você escutou. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

2- Você acha que o silêncio absoluto existe? Por que? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

3- Relacione cinco sons que você escreveu no exercício 1 no quadro abaixo. 
 

 ALTURA INTENSIDADE DURAÇÃO TIMBRE 
SOM GRAVE AGUDO ALTO BAIXO CURTA LONGA  
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4- Observe as figuras a seguir e pinte na cor azul aquelas que representam sons curtos e 
pinte de vermelho aquelas que representam sons longos 

 

 

 

 

5- Pinte apenas os sons que você ouve na sua casa.
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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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