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ROTEIRO DE ESTUDO – ATIVIDADES DOMICILIARES 6º ANO 

 

Querido(a) aluno(a) 

       A ordem é para que continuemos em isolamento social para podermos vencer o 

vírus da covid-19 e temos certeza que venceremos e em breve estaremos com nossas 

atividades em sala de aula retomadas. Enquanto isso não acontece, segue uma 

sequência de atividades para realizarem em casa.  

 As atividades devem ser realizadas no caderno e na sequência apresentada.  

 Procure um lugar tranquilo e sente-se bem acomodado e de preferência com o 

caderno apoiado numa mesa para fazer as atividades. Quando necessitar, 

solicite ajuda para realizá-las.  

 A sequência das atividades é sugerida por dia e para garantir aprendizado e 

aproveitamento do seu tempo não deve deixar acumular atividades e ou querer 

fazer num único dia.  

 Ao fazer os registros deve lembrar-se da necessidade de organização e cuidado 

com o documento de registro de suas tarefas (o seu caderno): - não se esqueça 
de colocar a data no início das atividades diárias;  

 Importante: não se esqueça de fazer uma leitura diária do material que tiver 

em casa – revistas, livros, jornais, rótulos de produtos, propagandas....  

  

Aos pais 

 Estimule seu filho (a) para que faça da leitura um momento de prazer. 

 Estimule-o (a) a ler rótulos, embalagens, cartazes, letreiros, revistas, livros, 

jornais, propagandas ou qualquer material que tenha em casa que possa ser 

lido. 

 Reserve um horário do dia para a leitura e que possa estar com seu filho (a) – 

15 minutos são suficientes. 
 É importante que as atividades sejam supervisionadas em a colaboração com 

um adulto. 

 Não é preciso imprimir as atividades, podem ser realizadas no caderno. 
 

Os profissionais da área da Psicologia do Núcleo de Apoio Multidisciplinar criaram um canal 

para reatar o tripé de trabalho discurso-escuta-interpretação/orientação. Enquanto não 

podemos voltar ao esquema antigo de trabalho, estão online para receberem os 

questionamentos e trocarem experiências advindas desse período singular. 
Eles receberão e-mails tanto das equipes escolares, quanto dos pais de nossos pacientes 

para que possam nos falar sobre o cognitivo e o emocional deles nesse período de 

afastamento escolar por conta da pandemia. Para isso poderá se usado o seguinte endereço 

de e-mail que será o instrumento de comunicação com esses profissionais: 

apoiopsicoeducacao@mairinque.sp.gov.br 

Neste link, vocês podem acessar alguns vídeos preparados exclusivamente pela Equipe do 

NAN – Núcleo de Apoio Multidisciplinar para este período de quarentena: 

https://drive.google.com/drive/folders/1zxkKkBwCeMz5Cm1bSV9ABCoMzR2Rx4Dh?usp=sharing  

mailto:apoiopsicoeducacao@mairinque.sp.gov.br
https://drive.google.com/drive/folders/1zxkKkBwCeMz5Cm1bSV9ABCoMzR2Rx4Dh?usp=sharing


Língua Portuguesa – LIPT e Gramática 

1ª Semana 

1. Faça uma leitura silenciosa do texto: 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

2. Agora faça uma leitura em voz alta e clara, para seus familiares Caso seja 

necessário, refaça a ação para melhor apropriação dos elementos textuais. 

3. A partir da leitura, reflita e associe à sua rotina familiar e domiciliar as informações 

contidas no texto. 

 
4. Em algum momento de sua vida escolar você desejou ficar tanto tempo sem ir 

para escola tendo que ficar somente dentro de casa? Explique. 

5. Qual está sendo o maior desafio que sua família vem enfrentando durante a 

quarentena? 

 



6. Você e sua família já havia pensado que um dia iria vivenciar uma pandemia, como 

essa que estamos passando com o Covid-19? Explique, seus sentimentos a respeito. 

7. Descreva o que sua família tem feito e o como você tem contribuído para o 

controle à propagação do Covid-19. 

8. Quais métodos de proteção vocês têm utilizado para evitar o Covid-19? 

9. Por fim, vale pontuar as vantagens e desvantagens que você está sentindo devido 

à ausência do ambiente escolar, cabendo, inclusive, uma reflexão acerca dos 

benefícios do acesso aos estudos. 

10. Escreva as palavras abaixo de acordo com o número de fonemas: 

 

Forma – sol – tosse – ou – é 

1 fonema _________________________    

2 fonemas ________________________ 

3 fonemas ________________________     

4 fonemas ________________________ 

5 fonemas ________________________ 

 

11- Separe as palavras de acordo com o que é pedido: 

Agua – gripe – punhos – crianças – abraços – mantenha – teclado – tosse – 

próximo – pessoa – coleguinha – espirrar – parquinho – exposição – infecção 

–frequência – querer – esclarecer – consciente – playground 

Encontro consonantal Dígrafos 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

12. A palavra CORONAVÍRUS, possui quantas silabas? Classifique-a em: 

(   ) Monossílaba; 

(   ) Trissílaba; 

(   ) Dissílaba; 

(   ) Polissílaba. 



 

 

13. De acordo com à acentuação, qual é a sílaba tônica da palavra CORONAVÍRUS. 

Classifique em:  

(   ) oxítona                      (   ) paroxítona                    (   ) proparoxítona                           

 

2ª Semana 

 

Leia o texto com atenção para resolver as questões a seguir . 

 

O que é Coronavírus? (COVID-19)  

Coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo 

agente do Coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos registrados na China, 

provocando a doença chamada de Coronavírus (COVID-19). Os primeiros 

coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. No entanto, foi em 
1965 que o vírus foi descrito como Coronavírus, em decorrência do perfil na 

microscopia, parecendo uma coroa. A maioria das pessoas se infecta com os 

Coronavírus comuns ao longo da vida, sendo as crianças pequenas mais propensas a 

se infectarem com o tipo mais comum do vírus. Os Coronavírus mais comuns que 

infectam humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63 e beta coronavírus OC43, 

HKU1.  
 Fonte: https://coronavirus.saude.gov.br/ 

 

  

1. Qual o assunto tratado no texto? (Sobre o que ele fala?) 

 

2. Onde e quando foi descoberto o primeiro caso de Coronavírus ? 

3. A palavra Coronavírus pode ser classificada entre as classes gramaticais como: 

(   ) verbo 

(   ) substantivo 

(   ) pronome 

(   ) artigo 

 

4. Faça a separação silábica da palavra CORONAVÍRUS e classifiquem em quanto 

ao número de silabas:____________________________________________ 

 

(    ) Polissílaba;  (    ) Trissílaba;  (    ) Dissílaba;  (    ) Monossílaba. 

 

 



 
 

5. Qual a silaba tônica da palavra CORONAVÍRUS? 

 

 

6. Leia o Texto: 

 

 

7. Que tipo de linguagem foi usado nas instruções acima 

 

(   )Linguagem verbal 

(   )Linguagem não verbal  

(   )Linguagem mista 

 

NOTA 

Numa palavra, a sílaba tônica é 

aquela que é pronunciada com maior 

força e intensidade. 

 Ex: Amizade: a-mi-ZA-de 
 Verão: ve-RÃO 
 Música: MÚ-si-ca 
 Próprio: PRÓ-pri-o 

 



 
 

8. Retire todos os substantivos das instruções acima: Cuidado para não copiar 

duas vezes o mesmo substantivo. 

__________________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 

9. Crie uma frase contendo um adjetivo bom para cada substantivo encontrado da 

questão anterior: 

 

10. Sabendo que a linguagem mista é uso de palavras e imagens ao mesmo tempo, 

escreva as falas dos personagens nos quadros abaixo: 

  

Cebolinha____________________

____________________________ 

____________________________ 

Magali_______________________

____________________________ 

____________________________ 

Mônica______________________

____________________________ 

____________________________ 

 

 

Cascão____________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

 

 

 

 



 
 

Matemática – Teoria da Matemática 

De acordo com o texto acima, qual a população estimada na cidade de Mairinque em 2019?  

Se você teve dificuldade em responder à pergunta, vamos relembrar alguns fatos a partir da 

seguinte situação: 

Relembraram? Então, vamos lá? Qual número que formamos na ilustração abaixo? 

 

3 X 100 = 300 unidades.  4 X 10 = 40 unidades.  5 X 1 = 5 unidades. 

No total temos: 300+40+5 = 345 unidades. 

No Sistema de Numeração Decimal, os números são lidos ou escritos mais facilmente quando 

separamos os algarismos em grupos de três, começando pela direita. Isso porque cada três 

ordens forma uma classe. Acompanhe o exemplo do número 6.283.104.640 no quadro 

abaixo: 

Conforme estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população 

da cidade de Mairinque está estimada em 47.150 habitantes. 

Essa é uma imagem do material 

dourado, onde: 

 

 

1 cubinho representa 1 unidade; 
1 barra equivale a 10 cubinhos (1 dezena 

ou 10 unidades); 

1 placa equivale a 10 barras ou 100 

cubinhos (1 centena, 10 dezenas ou 100 

unidades); 

1 cubo equivale a 10 placas ou 100 barras 

ou 1000 cubinhos (1 unidade de milhar,10 
centenas, 

100 dezenas ou 1000 unidades). 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 
Fonte: GIOVANNI JR, J. R. CASTRUCCI, B. A conquista da Matemática. São. Paulo: FTD, 2018, p. 27. 

E aí, vamos ler juntos o número do quadro? 

Seis bilhões, duzentos e oitenta e três milhões, cento e quatro mil, seiscentos e quarenta. 

 

Agora é com você! 

1. No quadro de classes e ordens, represente o número da população estimada da cidade de 

Mairinque em 2019 conforme divulgado pelo IBGE: 

 

2. Escreva por extenso como lemos o número que a representa a população estimada da 

cidade de Mairinque em 2019 

 

 

 

3. Leia a manchete do site do Ministério da Saúde e observe os dados atualizados em 18 de 

abril, do Painel Coronavírus.  

Brasil registra 36.599 casos confirmados de Coronavírus e 2.347 mortes. 

 https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46751-brasil-registra-36-599-casos-

confirmados-de-coronavirus-e-2-347-mortes  

a) Escreva no quadro de valor posicional os números sublinhados que apresentam os casos 

confirmados e mortes da pandemia do Coronavírus.  



 
 

 

b) Faça a leitura e escrita por extenso do número que representa os casos confirmados do 

Coronavírus.  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

c) Agora escreva por extenso o número de mortes no Brasil com essa Pandemia, segundo 

Ministério da Saúde.  

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

d) Que algarismo representa o maior valor posicional? ________. Quanto ele representa? 

_______________________. 

e) Podemos decompor os números naturais, por exemplo, o número 34 pode ser escrito da 

seguinte maneira: 30 + 4 ou 3 x 10 + 4 x 1. Assinale a alternativa que apresenta o número 

de casos confirmados do Coronavírus na forma decomposta: 

(    ) 30.000 + 6.000 + 59 + 9 

(    ) 3 X 10.000 + 6 X 1000 + 5 X 100 + 9 X 10 + 9 

(    ) 36 X 10.000 + 500 X1000 + 9 X1 

(    ) 36 X 1000 + 599 X 100 

 

4. Sobre os números naturais é possível afirmar que: 

(A) O número 37 é sucessor do número 38. 
(B) Todo número natural possui antecessor. 

(C) Todo número natural não possui sucessor. 

(D) O número 50 é antecessor do número 51. 

 

 

5. De acordo com o gráfico abaixo a responda 
as questões:  

  

a) Qual a diferença entre o estado com maior e 

menor número de infectados?  

  

 
 

 

 

 

b) Qual a soma dos três estados com maior 

número de infectados? 



 
 

 Ideias relacionadas as operações com números naturais 

  
 

6. Mateus tinha 327 figurinhas no álbum. Ganhou mais 25 figurinhas. Com quantas figurinhas 

no álbum Mateus ficou no total? Assinale a alternativa que contém a operação matemática 

mais indicada para resolver essa situação: 
 

(A) Adição.   (B) Subtração.   (C) Multiplicação.   (D) Divisão. 

 

 

7. Em um estacionamento há 240 carros, que estão dispostos de forma retangular, com 12 

carros em cada fileira. Quantas fileiras de carro há nesse estacionamento? Assinale a 

alternativa que contém a operação matemática mais indicada para resolver essa situação: 
 

(A) Adição.   (B) Subtração.   (C) Multiplicação.   (D) Divisão. 

 

8. Um grupo de colecionadores de selos têm 2018 selos. E 13 desses colecionadores têm 86 

selos cada um. Os demais têm quantidades iguais. Qual é a quantidade de selos que cada um 

possui? 

 
9. Qual é o resultado desta operação?  

 
  

(A) 9.411   

(B) 9.521  

(C) 10.521  

(D) 10.589  
 

10. Numa adição, as parcelas são 45.099; 742; 6.918 e 88. Qual é o valor da soma?  

 

(A) 44.357  

(B) 47.439 

(C) 52.847 
(D) 114. 

 

 

 



 
 

11. Carlos recebeu um folheto informando sobre o calendário de vacinação da Gripe A - 
Influenza (H1N1), contendo os 4 grupos a serem imunizados. No posto de saúde próximo à 

casa de Carlos, já foram vacinadas 350 pessoas de cada grupo. Ao todo,    quantas pessoas 

foram vacinadas? 

 

12. Multiplique 25 por 16. Ao resultado, acrescente 1500 unidades. Do total, retire duas 

centenas e meia. Que número você obteve? 

 
13. Numa adição, a primeira parcela é 304, a segunda é 68 a menos que a primeira e a 

terceira é o dobro da segunda. Qual é o total? 

 

 

14. Na compra de um refrigerador, um cliente pode efetuar o pagamento do valor à vista 

dividido em 12 pagamentos mensais iguais e sem acréscimos. Se o refrigerador custa R$ 
1.872,00, qual será o valor de cada prestação? 

 

 

15. Uma fazenda tem criação de galinhas para produção de ovos orgânicos. Nela, há 8960 

galinhas distribuídas igualmente em 7 granjas. Quantas galinhas há em cada granja? 

 
 

Vamos treinar nossa habilidade com a tabuada? 

https://www.geogebra.org/m/j9pvtqs7 

 

Ficou alguma dúvida? Segue sugestões de links: 

https://www.youtube.com/watch?v=iveuqIq4ne4 

https://www.youtube.com/watch?v=NgXd1v2ogn4 
https://www.youtube.com/watch?v=oKsGzKfF9bg 
 

Matemática – Geometria 

Ponto, reta, plano e espaço são noções geométricas que não possuem definição e, por 

essa razão, são chamados de noções primitivas da Geometria. Vamos conhecê-los melhor? 

Ponto 

O ponto é usado para marcar localizações no espaço. Ele foi escolhido para isso por 

apresentar maior precisão nessa marcação, uma vez que não possui formato ou dimensões. 

Com relação às dimensões do espaço, o ponto é chamado de adimensional, pois não possui 

dimensão alguma. Sendo assim, é impossível tomar qualquer medida de um ponto. 

 
Marcação de uma localização feita por um ponto 

https://www.geogebra.org/m/j9pvtqs7
https://www.youtube.com/watch?v=iveuqIq4ne4
https://www.youtube.com/watch?v=NgXd1v2ogn4
https://www.youtube.com/watch?v=oKsGzKfF9bg
https://escolakids.uol.com.br/estudo-da-reta-segmento-de-reta-e-semirreta.htm
https://escolakids.uol.com.br/plano-cartesiano.htm


 
 

Reta 

As retas são conjuntos de pontos alinhados de maneira que não exista curva. Os pontos 

estão um imediatamente após o outro, preenchendo todos os espaços para que não haja 

“buracos” na reta. Elas são infinitas para duas direções opostas e sempre podemos notar 

duas coisas: 

 Existem infinitos pontos em uma reta; 

 É possível medir a distância entre eles. 

Observe que não é possível medir a largura de uma reta, somente a distância entre dois de 

seus pontos. Por isso, dizemos que a reta, com relação às dimensões do espaço, 

é unidimensional. As figuras em que é possível medir comprimento e largura, por exemplo, 

são bidimensionais. 

Sabemos que existem figuras que não podem ser desenhadas sobre uma reta. Observe 

o quadrado na figura a seguir: 

 

Note que apenas dois de seus pontos pertencem à reta e que a distância entre esses pontos 

representa o comprimento desse quadrado. 

Plano 

Nos planos, é possível medir comprimentos e larguras. Se tivermos uma reta em um plano, 

haverá pontos fora dela que também pertencerão a esse plano. 

Os planos são obtidos a partir do enfileiramento de retas de modo que elas não façam curva. 

Elas devem estar uma imediatamente após a outra de modo que não haja “buracos” entre 

elas, e esse enfileiramento deve ser infinito para duas direções. Veja um exemplo: 

 

AGORA É COM VOCÊ! 

1. Que ideia (ponto, reta ou plano) você tem quando observa 

 

https://escolakids.uol.com.br/conjuntos-numericos.htm
https://escolakids.uol.com.br/distancia-entre-dois-pontos.htm
https://escolakids.uol.com.br/distancia-entre-dois-pontos.htm
https://escolakids.uol.com.br/quadrados.htm


 
 

a) A cabeça de um alfinete. _______________________  

b) O piso da sala de aula. _______________________  

c) O encontro de duas paredes. _______________________  

d) Uma corda de violão bem esticada. _______________________  

e) Um grão de areia. _______________________  

f) Um campo de futebol. _______________________  
 

2. Observando alguns objetos de sua casa, escreva dois exemplos  que lembrem cada 

elemento geométrico.  

 

a) ponto      

b) plano  

c) reta      

As Retas 

 

3. Tijuca é um bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, no Brasil. Copacabana é um bairro 

nobre situado na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. É um dos bairros mais 

famosos. Tem o apelido de Princesinha do Mar.  Observe a planta parcial abaixo julgando 

os itens em V (para as alternativas verdadeiras) ou F(para as alternativas falsas). 

 



 
 

A. (   ) Avenida Rio Branco é perpendicular a Rua Senhor dos Passos.  

B. (  ) Podemos afirmar que as ruas: Alfândega, Senhor dos Passos e Buenos Aires não são 

paralelas.  

C. (   ) Rua Alfândega e Rua Miguel Couto são perpendiculares.  

D. (   ) Avenida Presidente Vargas é perpendicular a Rua Buenos Aires. 

 

POLÍGONOS 

 

 

4. Relacione o nome dos polígonos de acordo com o total de lados: 

a) Triângulo         (   ) 12 lados 

b) Quadrilátero       (   ) 20 lados 

c) Pentágono          (   ) 8 lados 

d) Hexágono          (   ) 9 lados 

e) Heptágono         (   ) 3 lados  

f) Octógono            (   ) 7 lados  

g) Eneágono           (   ) 5 lados  

h) Decágono               (   ) 4 lados  

i) Dodecágono         (   ) 15 lados  

j) Pentadecágono        (   ) 6 lados  

k) Icoságono          (   ) 10 lados 

 

5. As figuras a seguir, do elefante e do leão, são compostas de polígonos. 

            

Pinte o polígono que representa: 

A) um hexágono no elefante. B) um quadrilátero no leão. 



 

6. A professora tem carimbos com as seguintes figuras em seu interior: 

 

As letras de A a H representam a figura do carimbo. 

A) O carimbo com a figura G é um polígono? Explique sua resposta. 

 

 

 

 

B) Marque X nos carimbos que apresentam figuras em seu interior que são consideradas 

polígonos. 

 

C) Desses carimbos, qual apresenta na figura um: 

• hexágono? ________ • eneágono? ________ • dodecágono? ______ 

7. O MMA (artes marciais mistas, do inglês: mixed martial arts) é uma modalidade que, ao 

contrário do boxe, não é considerada um esporte olímpico, mas tem ganhado adeptos 

em todo o mundo.  

As competições da modalidade – o UFC (Ultimate Fighting Championship) – acontecem em 

uma arena em que o formato é diferente da arena do boxe, observe: 

UFC 

 

Boxe 

 

Qual o nome dos polígonos que representam o formato dessas arenas? 

__________________________________________________________________________ 

 



 
 

8. Escreva a letra T abaixo dos triângulos (polígonos de 3 lados); a letra Q abaixo dos 

quadriláteros (polígonos de quatro lados); a letra P abaixo dos pentágonos (polígonos de 

5 lados) e a letra H abaixo dos hexágonos (polígonos de 6 lados): 

 

 
 

9. Um polígono que tem 7 lados, 7 ângulos e 7 vértices chama-se: 

 

a) eneágono 

b) hexágono 

c) heptágono 

d) octógono  

 

10. Responda sim ou não 

 

a) Quadrado é sinônimo de quadrilátero? 

b) Todo quadrado é um quadrilátero? 

c) Todo quadrilátero é um quadrado? 

d) Todo quadrado é um losango? 

e) Todo losango é um quadrado? 

 

Ficou alguma dúvida? Segue sugestões de links: 

https://www.youtube.com/watch?v=su_A7jgvJr8 

https://www.youtube.com/watch?v=RVVQAri0dME 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=su_A7jgvJr8
https://www.youtube.com/watch?v=RVVQAri0dME


 
 

Ciências 

Atividade 1 – COMPLETE OS ESPAÇOS NO TEXTO COM AS PALAVRAS-CHAVE 

 

 



 
 

Atividade 2 – LEIA O TEXTO E FAÇA O EXERCÍCIO 

RELAÇÃO ALIMENTAR: PRODUTORES, CONSUMIDORES E DECOMPOSITORES 

 

 

 



 
 

Atividade 3 – COMPLETE O TEXTO COM AS PALAVRAS EM DESTAQUE 

 

 

 



 
 

Atividade 4 – CADEIA ALIMENTAR - RESOLVA AS QUESTÕES 

 

 



 
 

Atividade 5 – TEIAS ALIMENTARES 

RESPONDA OS ITENS a, b e c NA PARTE DE TRÁS DA FOLHA OU EM SEU 

CADERNO 

 



 
 

História 

O QUE A HISTÓRIA ESTUDA? 

 

A História estuda as mudanças e permanências ocorridas na sociedade. Ou seja, ela estuda o 

passado e o presente. 
 

O HISTORIADOR E O TEMPO 

 

História é a ciência que estuda as realizações do homem e as transformações da sociedade ao 

longo do tempo. 

Tradicionalmente, costuma-se dividir a evolução da humanidade em Pré-história e História. 

Os primeiros homens surgiram na Terra há aproximadamente um milhão de anos. Eram 
nômades, isto é, viviam se deslocando de uma região para outra em busca de alimentos. 

Observando a natureza, aprenderam a plantar, descobrindo a agricultura. Esse fato os levou 

se tornarem sedentários. Começaram então a surgir as civilizações, e os homens inventaram 

a escrita. 

A invenção da escrita é usada como referência para separar a Pré-História da História. 

Para contar o tempo, os homens inventaram calendários, usando como marcos fatos 
importantes em suas sociedades. 

Os povos ocidentais, dos quais fazemos parte, usam o calendário cristão, isto é, contam o 

tempo a partir do nascimento de Jesus Cristo, considerado o ano O. Se um fato ocorreu antes 

disso, diz-se que foi em um determinado ano a.C., ou seja, antes de Cristo. 

No calendário cristão, a cada 100 anos temos um século, e a cada 1.000 anos temos um 

milênio. 

Os séculos começam com a dezena 01 e terminam com a dezena 00. 

A História, ou tempos históricos, pode ser dividida em períodos, para ser mais bem estudada. 

Uma das divisões mais tradicionais é em idades: 

 Idade Antiga: vai da invenção da escrita, 4.000 anos antes de Cristo, até a queda do 

Império Romano do Ocidente, em 476. 

 Idade Média: da conquista do Império Romano do Ocidente até a invasão de 

Constantinopla pelos turcos, em 1453. 
 Idade Moderna: da invasão de Constantinopla até a Revolução Francesa, em 1789. 

 Idade Contemporânea: da Revolução Francesa até nossos dias. 

O passado é estudado por meio de todos os vestígios e registros deixados por nossos 

antepassados. Os historiadores procuram documentos, ruínas, inscrições, livros, poemas, 

cartas, enfim, tudo que possa ajudar na reconstrução dos acontecimentos. Esses registros do 

passado são chamados de fontes históricas. As fontes históricas pode ser visuais (pinturas, 
gravuras, filmes), materiais (vestígios de civilizações passadas, como martelos, facas 

artesanais e esculturas), escritas (através de mapas e documentos utilizados no passado), e 

fonte oral, na qual o historiador pode se basear através de relatos de pessoas mais velhas. As 

fontes imateriais são aquelas as quais não estão registradas, e que assim não se pode obtida 

fisicamente, mas que podem ser analisadas através dos movimentos que as 

representam, como as festas, os costumes, as lendas e a mitologia.  
https://brainly.com.br/tarefa/1543512#readmore 
https://filosofandoehistoriando.blogspot.com/2012/03/o-que-e-historia.html 

https://brainly.com.br/tarefa/1543512#readmore
https://filosofandoehistoriando.blogspot.com/2012/03/o-que-e-historia.html


 
 

ATIVIDADES 

 

1) Pesquisar o significado das palavras: 

 

 Primórdios 

 Nômades- 

 Sedentários 

 Civilizações 

 

2) O que são fontes históricas? 

 

 

3) O que marca a passagem da fase Nômade para a sedentária é a descoberta da? 

 

 

4) O que marca o início das civilizações ou período da História é a invenção da? 

 

 

5) No calendário cristão, a cada 10anos temos uma década, a cada 100anos temos um 
século, e a cada 1000anos temos um milênio. Os séculos começam com a dezena 01 e 

terminaram com a dezena 00. Assim do ano 1 ao ano 100 temos o século I, do século 601 ao 

700, temos o século VII, do ano 1601 ao 1700, século XVII.  

 

 Para contar o tempo, os homens inventaram calendários, usando __________ 

importantes para marca-los. Hoje a maioria dos povos adota o calendário 

___________, que tem como ponto de referência para a contagem do tempo o 
nascimento de _______________. 

 

6) A periodização mais utilizada em História para falar de períodos longos é o século, e 

tradicionalmente costuma ser representado em números romanos.    Os mais utilizados são 

os seguintes: 

 

 
 

 Escreva o século correspondente de cada data: 

 478- _____________________ 

 1453-____________________ 

 2000-____________________ 

 1501-____________________ 

http://sobrehistoria.com/wp-content/uploads/2012/07/numeros-romanos.png


 
 

7) Quais os quatro períodos ou idade dos tempos históricos? 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

8) Para reconstruir o passado, os historiadores procuram documentos, ruínas, vestígios, 

enfim, todo tipo de registro deixado pelos______________ que viviam antes de nós. O 

conjunto desse material são as chamadas ______________.  
 

 

9) A evolução da humanidade tradicionalmente se divide em ___________ e ___________. 

 

 

10) Explique qual é a semelhança entre o trabalho do historiador e o trabalho do detetive. 

 

 
Origem Humana 

 

As origens do ser humano têm sido discutidas há séculos e até hoje não existe um 

consenso sobre a questão. Alguns defendem o criacionismo, que se encontram na 

Bíblia. “No princípio, Deus criou o céu e a terra...” e o “homem a sua imagem e semelhança.” 

Já a teoria evolucionista baseia-se nos estudos do cientista inglês Charles Darwin, 
que propôs o evolucionismo em um de seus livros, “A Origem das Espécies”. De acordo com 

Darwin, todos os seres vivos tiveram sua evolução a partir um ancestral comum 

(Australopithecus). 

Segundo essa teoria, a espécie humana é resultado de uma evolução ocorrida ao longo 

de milhares de anos, tendo como ponto de partida os primatas evoluindo para os Homínideos. 

Entre as várias espécies do gênero Homo, à qual pertencemos, podemos destacar a do: 

- Australopithecus (4 milhões de anos atrás), os fósseis mais antigos foram 

encontrados na África, considera-se que o continente africano foi o berço da humanidade. 

Podiam caminhar erguidos, ainda que não por muito tempo. Estatura alcançava 1,5 m. Seu 
cérebro era pequeno e suas mandíbulas, grandes, comparadas ao crânio. Alimentavam-se de 

frutos, sementes e raízes.  

- Homo habilis (2 milhões a 1,4 milhão de anos), Também caminhavam erguidos. Seu 
cérebro era um pouco maior que o dos Australopithecus, suas mandíbulas grandes, em 

proporção com seu crânio. Dieta carnívora.  

- Homo erectus (1,6 milhão a 150 mil anos atrás), Sua postura natural era erguida. 

Seu cérebro era muito maior que o do Homo habilis, e sua mandíbula, um pouco mais 
reduzida. 

Dieta onívora (alimenta tanto de matéria vegetal como animal.. Distribuição ampla: habitou 

zonas quentes e frias. Dominou o fogo e fabricou ferramentas 

- Homo neanderthalensis (150 mil a 30 mil atrás) Muito parecidos com os seres 
humanos atuais, ainda que com aspecto mais tosco. Seu cérebro era maior, e a mandíbula, 

mais forte. Seu alimento principal era a carne. Viveu em zonas frias, inclusive na tundra. Foi 

o primeiro hominídeo a enterrar seus mortos.  

- Homo sapiens (de 130 mil anos até hoje) Ser humano atual. Conquistou todos os 

hábitats terrestres. Primeiro hominídeo que realizou manifestações artísticas.  



 
 

1) Qual teoria criada pelo cientista Darwin defende que o homem é resultado de um longo 

processo de evolução?  

 

____________________________________________________________________ 

 
 

 

2) Complete a linha do tempo da evolução humana com os nomes dos hominídeos e quando 

surgiram: 

 

 

 
 

Leia o texto e responda os questionamentos sobre o tema 

 

Lucy, a famosa australophitecus que viveu na África há 3,18 

milhões de anos, provavelmente morreu ao cair de uma árvore, 
revela um estudo científico publicado nesta segunda-feira (29) pela 

revista Nature. 

Lucy, que media cerca de 1,10 metros, teria caído de uma 

altura de mais de 12 metros, a uma velocidade de mais de 56 km/h, 

segundo Kappelman. Antropólogo da Universidade do Texas, em 

Austin. O novo estudo, baseado em imagens 3D de alta resolução. 
A descoberta de Lucy, um dos fósseis de hominídeo mais 

completos já descobertos - seus ossos compõem quase 40% de um 

esqueleto - preencheu uma grande lacuna na árvore evolutiva 

humana. 

Embora Lucy tivesse um crânio, mandíbulas, dentes e longos 

braços similares ao de um macaco, ela andava ereta como nós. 

Lucy foi considerada durante muito tempo a "mãe da humanidade". Hoje, porém, já não é 

vista como a ancestral direta do homem, mas como uma prima distante. 

Fonte:http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2016/08/lucy-famosa-australopithecus-provavelmente-morreu-em-
queda.html 

 

 

1) Onde viveu Lucy a mais a famosa australophitecus? 

 

 

http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2016/08/lucy-famosa-australopithecus-provavelmente-morreu-em-queda.html
http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2016/08/lucy-famosa-australopithecus-provavelmente-morreu-em-queda.html


 
 

2) Quanto ela teria vivido na nossa Terra? 

 

 

3) Ela mais se parecia com um “macaco”, mas apresentava uma característica parecida aos 

humanos. Qual era? 

 

 
4) Segundo o antropólogo Kappelman como Lucy teria morrido? 

 

 

5) Em quais circunstância você acha que ela teria morrido? 

 

 

Sugestão de vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=4X2GLDPA82A 

 

Geografia 

ESPAÇO GEOGRÁFICO 
 

 
https://www.google.com/search?q=escola+kiss&rlz=1C1CAFB_ 

 
Espaço geográfico é qualquer região ou fração de espaço do planeta. 

O Espaço Geográfico é composto pela cidade e pelo campo. 

O Espaço Geográfico é o resultado do processo de transformação do espaço natural pelas 

práticas antrópicas. Ele é composto pelas cidades (meio urbano) e as fazendas e 

propriedades do campo (meio rural). A Geografia é justamente a ciência que estuda 

o espaço geográfico. 

A paisagem é um conceito que se refere a tudo o que podemos perceber utilizando os 

nossos cinco sentidos (tato, visão, olfato, paladar e audição). Portanto, todo o ambiente 

terrestre pode ser considerado como uma paisagem. 

Se dividem em dois tipos de paisagens: as paisagens naturais e as paisagens culturais. 

As paisagens naturais são as expressões dos elementos da natureza que não se 

modificaram ou que foram pouco alterados pelo ser humano.  

Paisagem natural é aquela que não sofreu intervenção humana.   

https://www.youtube.com/watch?v=4X2GLDPA82A
https://www.google.com/search?q=escola+kiss&rlz=1C1CAFB_


 
 

Exemplo: Um rio, montanha ou uma floresta, etc. 

 
https://escolakids.uol.com.br/geografia/ambiente-natural-e-ambiente-modificado.htm 

 

As paisagens culturais – também chamadas de paisagens antrópicas – são as 

expressões das atividades humanas. Elas constroem-se a partir da utilização e transformação 

dos elementos da natureza pelas atividades realizadas pelo homem.  

Paisagem cultural é aquela que sofreu intervenções humanas. 

Exemplo: A cidade ou um campo de produção agrícola, etc. 

 

  
google.com/search?q=imagem+paisagem+cultural+cidade&tbm              

https://escolakids.uol.com.br/geografia/ambiente-natural-e-ambiente- 

 

ATIVIDADE 

Horizontais 

2.     Para alguns autores, a _______ é a descrição da Terra 

4.     O responsável pela construção e alteração do espaço geográfico. 

11.   Paisagem _________ é aquela cujas formas naturais foram transformadas pela ação do 

homem através de seu trabalho. 

12.   É a parte do espaço geográfico onde vivemos e interagimos com a paisagem. 

13.   Todas as formas naturais e construídas que vemos na paisagem, mais as relações 

sociais, compõem o espaço _________. 

15.   Muitas vezes, essas transformações feitas na natureza pelas diversas sociedades 

provocam a sua _________. 

 

https://escolakids.uol.com.br/geografia/ambiente-natural-e-ambiente-modificado.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/ambiente-natural-e-ambiente-modificado.htm


 
 

Verticais 

1.     Paisagem ________é aquela em que predominam aspectos originais da natureza, como 

a vegetação, a hidrografia, o relevo, o clima, a fauna 

3.     O conhecimento geográfico já existia na ____, junto a outros conhecimentos. 

5.     Exemplo de formas natural que não foi construída pelo Homem. 

6.     O melhor exemplo de paisagem humanizada. 

7.     Tudo o que os nossos olhos veem. 

8.     o espaço geográfico é a natureza transformada pelos seres humanos, por meio do seu 

trabalho e da sua_______. 

9.     Associando a criatividade com a experiência, o homem construiu conhecimentos com o 

objetivo de buscar soluções para problemas práticos. Assim nasceu a ___. 

10.   A paisagem é uma combinação dinâmica de elementos físicos, químicos, biológicos e 

______. 

14.   Nas sociedades primitivas, as transformações da natureza são mais ______. 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-MdE_qKlKshA/TzGpDb1nuyI/AAAAAAAAI5A/xfYGlETQJys/s1600/espa%C3%A7o+geogr%C3%A1fico.png


 
 

CONSULTANDO SOBRE O TEMA “LUGARES E PAISAGENS”, responda no seu caderno: 

Considere as duas figuras abaixo que retratam paisagens do município de Mairinque: 

 

Figura A – vista de um bairro rural      

  

Figura B – vista de uma parte da 

cidade  

 

1. Estudamos que há paisagens naturais e paisagens humanas. Das figuras acima, a 

paisagem mais humanizada, modificada pelo ser humano é a da figura ___ porque 

_____________________________________________________. 

 

2. Relacione elementos humanos e elementos naturais que podem ser observados nas 

paisagens acima. 

a) elementos naturais:  

b) elementos humanos:  

 

3. O geógrafo Milton Santos afirma que a paisagem é mais do que aquilo que vemos e 

pode ser percebida por outros sentidos além da visão.  

Observando a paisagem da Cachoeira da 

Porta do Sol, utilizando outros sentidos, o 
que poderíamos perceber? 

___________________________
___________________________
___________________________

___________________________ 

 

 

 

 



 
 

4. Observe as figuras abaixo que retratam uma parte do centro de Mairinque em dois 

momentos diferentes: 

   

Relacione pelo menos 04 mudanças que podem ser observadas na paisagem ao longo do 

tempo. 

 

5. Descreva o lugar onde você mora, mencione ponto de referência (o que tem perto) 
e as características que o identificam. 

 

6. Lugar, paisagem e espaço geográfico. Qual dos três é maior? Explique. 

 

7. Complete com os dados do espaço geográfico onde você vive até o Planeta Terra: 

 Seu endereço pessoal 

 Bairro 

 Cidade 

 Município 

 Estado 

 Região 

 País 

 Região continental 

 Continente 

 

 Planeta Terra 

 

 

 



 
 

8. Observando a figura, faça uma relação das desigualdades (diferenças) existentes no 

espaço geográfico abaixo que retrata o Bairro do Morumbi em São Paulo que fica ao lado 

da Favela de Paraisópolis: 

_________________________
_________________________
_________________________

_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

_________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 

9. Observe a figura abaixo: 

 

 

Conforme a figura, por que as distâncias aparentemente diminuíram no Planeta 

Terra?  
 

10. A partir de qual ano, a internet se torna mais presente? Qual é a informação da figura 

que justifica isso? 

 

 

 

 
 

 



 
 

11.Observe a imagem abaixo e anote os planos da paisagem: 

 

 

a) No 1º plano (mais próximo da visão) pode se observar? 

 

b) Já no 2º plano (intermediário/no meio) pode se ver  

 

c) Finalmente, no 3º plano (ao fundo) pode se verificar que há  

 

12. Leia atentamente a letra da música abaixo: 

             

Música: Casinha Branca – autor: Gilson 

Eu tenho andado tão sozinho ultimamente 

Que nem vejo à minha frente 

Nada que me dê prazer 
Sinto cada vez mais longe a felicidade 

Vendo em minha mocidade 

Tanto sonho perecer 

Eu queria ter na vida simplesmente 

Um lugar de mato verde 

Pra plantar e pra colher 
Ter uma casinha branca de varanda 

Um quintal e uma janela 

Para ver o sol nascer 

Às vezes saio a caminhar pela cidade 
À procura de amizades 

Vou seguindo a multidão 

Mas eu me retraio olhando 

Em cada rosto 

Cada um tem seu mistério 

Seu sofrer, sua ilusão 

Eu queria ter na vida simplesmente 

Um lugar de mato verde 

Pra plantar e pra colher 

Ter uma casinha branca de varanda 

Um quintal e uma janela 
Para ver o sol nascer 

Ter uma casinha branca de varanda 

Um quintal e uma janela 

Para ver o sol nascer 

 



 
 

Educação Física 

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: 

 Parado ou em deslocamento; 

 Tocando o solo; 

 Trajetória parabólica em relação ao solo; 

 Distâncias 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 

 

DESAFIO 

Utilizando qualquer tipo de bola, realizaremos os 3 tipos de passes apresentados 

anteriormente, passe direto, picado e parabólico. Poderão ser feitos em duplas, trios... 

respeitando uma certa distância da pessoa. Se possível filmar o desafio para assistirmos no 

retorno das aulas. 

Responda: 

1. O que o passe simboliza e qual é a sua importância no Handebol? 

 

 

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. 

DESAFIO 

Tendo um objeto como alvo: garrafa, cone, marca na parede etc., arremessar enquanto 

salta. Executar os diferentes tipos de arremessos apresentado no texto. Tentar arremessar 

também com a mão não dominante (menos habilidosa).  

Responda 

2. Os arremessos no handebol podem ser feitos de maneiras variadas? Quais são as 

maneiras possíveis e em que situações de jogos eles são utilizados? 

3. Qual o arremesso mais indicado para a posição do pivô? 

 

 

Educação Artística 

ATIVIDADE 1: Teoria das cores 

Texto de apoio 

As cores quentes correspondem às cores que transmitem sensação de calor, uma vez que 

estão associadas ao sol, ao fogo e ao sangue. 

 

Cores Quentes Básicas: Amarelo, Laranja e Vermelho 

As três principais cores quentes, situadas no lado direito 

do círculo, são o amarelo, o laranja e o vermelho e as cores terciárias que surgem da mistura 

entre elas, a saber: vermelho-alaranjado, amarelo-esverdeado, amarelo-alaranjado. 

As Cores Frias são aquelas cores que estão associadas ao gelo, à água, à lua, as quais 

transmitem a sensação de frio. As três cores frias básicas são o azul, violeta (roxa ou 

púrpura) e verde. 

Cores Frias 

Temperatura das Cores 

Essa denominação foi criada pelo psicólogo alemão Wilhelm 

Wundt (1832-1920), de acordo com pesquisas sobre as 

sensações do ser humano ante determinadas cores. 

Assim, o psicólogo determinou a "Temperatura das Cores", segundo as sensações de calor ou 

de frio, donde as “cores quentes”, as quais transmitem sensação de calor, estão associadas 

ao sol e denotam dinamismo, movimento e vivacidade. 

https://www.todamateria.com.br/cores-quentes/


 
 

Por outro lado, as chamadas “cores frias”, associadas à unidade e ao frio, correspondem as 

atitudes de introspecção e seriedade, ao mesmo tempo que originam sensações de 

relaxamento e de tranquilidade nos seres. 

A - Pensando nas cores quentes como meio de transmitir-nos sensações de alegria, 

extroversão, faça um desenho expressivo de como você se sente a respeito. 

Materiais necessários: Sulfite (A4), lápis, borracha e lápis de cor 

B - Pensando nas cores frias como meio de transmitir-nos sensações de calma, introversão, 

faça um desenho expressivo de como você se sente a respeito. 

Materiais necessários: Sulfite (A4), lápis, borracha e lápis de cor 

 

ATIVIDADE 2: “Memes” 

Texto de Apoio: O denominado Meme é um termo criado pelo escritor Richard Dawkins, em 

seu livro The Selfish Gene (O Gene Egoísta, lançado em 1976), cujo significado é um 

composto de informações que podem se multiplicar entre os cérebros ou em determinados 

locais como, livros. A síntese de seu livro é sobre o meme, considerado uma evolução 

cultural, capaz de se propagar. O Meme pode ser considerado uma ideia, um conceito, sons 

ou qualquer outra informação que possa ser transmitida rapidamente. Apenas a título de 

curiosidade, o estudo deste conceito é chamado de memética. 

Em referência ao campo da informática, a expressão Memes de Internet é utilizada para 

caracterizar uma ideia ou conceito, que se difundi através da web rapidamente. O Meme pode 

ser uma frase, link, vídeo, site, imagem entre outros, os quais se espalham por intermédio 

de e-mails, blogs, sites de notícia, redes sociais e demais fontes de informação. 

É comum os Memes se transformarem nos chamados Virais, os quais se beneficiam para 

divulgar e propagar uma marca e ou serviço. Esta é uma das aplicações dos Memes, pois 

devido a seu quase instantâneo crescimento, virou alvo de estudo das indústrias, 

interessadas em vender seus produtos. Os Memes são utilizados comercialmente para 

espalhar o denominado Marketing Viral, Guerrilha e Buzz Marketing (publicidade massiva). 

Existem ainda os Memes que geram e divulgam conteúdo, como o TED Talks. 

Os Memes de Internet são amplamente estudados por profissionais de Relações Públicas, 

Publicidade e Marketeiros, pois apresentam um vantajoso custo-benefício. Para os 

comerciantes, os Memes também são utilizados como ferramenta de divulgação. 

São infinitos os exemplos de Memes, por isso existem sites específicos deste tema como 

o Know Your Meme, que lista alguns tipos e explica o conceito. Dois tipos de Memes mais 

comuns podem ser Frases, comumente acompanhada de figuras, são informações com tom 

jocoso e trocadilhos; ou Desenhos, geralmente em P&B, são imagens com traços caricatos ou 

fotos adaptadas a desenhos. Graças aos Memes, os denominados fenômenos da internet 

ganham força e um espaço na Web rapidamente. São vídeos com milhões de acessos em 

apenas poucas horas, músicas e canções ouvidas por muitas pessoas em poucos minutos 

entre outras novidades divulgadas. 

O período de vida de um Meme na internet pode ser infinito ou efêmero, bem como o seu 

conteúdo que está sujeito a evoluir ao longo do tempo, pois uma vez postado na web, a 

https://www.infoescola.com/publicidade/marketing-viral/
https://www.infoescola.com/marketing/buzz-marketing/


 
 

informação estará sujeita a comentários, críticas, efeitos negativos e outros tipos de 

intervenções e reações. A característica principal do Meme é justamente a possibilidade de 

ser recriado por qualquer um e a qualquer momento. Contudo, os Memes são qualquer tipo 

de informação, ideia ou conceito, os quais poderão ser transmitidos de um local para outro de 

forma rápida. 

Exemplos: 

     

A - Crie um “meme” sobre a atual situação que vivemos. (Coronavírus, Pandemia, 

Qurentena) 

Materiais necessários: Sulfite (A4), lápis, borracha e lápis de cor 

 

Inglês 

1. COMPLETE COM- A-AN. 

 

____ BOOK 

____ EGG 

____ ORANGES 

____ FOOT 

____ TABLES 

____ EYE 

____ EARS 

____ FINGERS 

 

2. ANSWER: responda em inglês. 

 

What is your full name? ________________________ 

What is your last name?________________________ 

How are you?________________________________ 

Nice to meet you. Nice___________________________ 

 

3. Transforme as frases abaixo para forma curta, abreviada. 

 

I am happy   I’m happy 

You are sorry.  __________________ 



 
 

She is tired.  __________________ 

We are sad. __________________ 

They are welcome.  ________________ 

 

4. Desembraralhe as palavras do corpo humano . Pense um pouco e boa sorte. 

 

OSEN =                        ARIH=                      HUTOM= 

MAR=                          TOFO=                     REA= 

 

5. COMPLETE COM- SHE –  THEY  -  IT  -HE –  

 

Mary is here. ______ is here.  

The books are good. _______ are good. 

THE CAT IS WHITE._______ is white.  

John is at school.  ______ is at school. 

 

6. Complete com AM – ARE – IS 

 

You ____ a student. 

He _____ a brother. 

We ______ doctors. 

I _______ your teacher. 

 

7. Relacione a primeira coluna com a segunda. 

 

a- I am fine  
b- I am tired 

c- I am happy! 

d- I am sad 

e- You’re welcome! 

f- How are you? 

g- Thanks! 

h- Excuse me! 

i- Hello! Hi! 

j- Welcome! 

 

(   ) Obrigado! 
(   ) Oi! 

(   ) Alô! Olá! 

(   ) Licença! 

(   ) Bem-vindo! 

(   )Eu estou triste. 

(   ) De nada! 

(   ) Eu estou cansado. 

(   ) Eu estou bem. 

(   ) Eu estou feliz. 

(   ) Como você está? 

 

 
 



 
 

8. Escreva em inglês: 
 

Bom dia, boa tarde, boa noite (quando encontra alguém), boa noite (quando se 

despede de alguém). 

 

 

9. Leia, tente entender e faça a tradução. 

 

This my Family.  

 

I have two grandmothers and two grandfathers. My parents are John and Mary. He is 

a doctor and she is a teacher.  I also have a sister, Betty, a brother James and a baby 

sister Ann.  My relatives are some cousins, aunts an uncles. I have a dog, two cats 
and a bird. Happy family! 

 


