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GRAMÁTICA – PROF.ª EDNA – 6º ANO 

2ºROTEIRO DE MAIO 2021 

1ª AULA 

EXERCÍCIOS: 
 
1) Reescreva as frases, substituindo as palavras sublinhadas pelo pronome pessoal correspondente: 
 

a) Cláudia gosta muito de estudar. 

 

 

  b) As mulheres rodearam a criancinha. 

      

 

c) Os estudantes participaram da festa. 
 
 
d) Mauro é o melhor advogado da cidade. 
     
      
2) Reescreva as frases abaixo, completando-as com o pronome EU ou MIM. 
 
a) Vovô deu dinheiro para__________ comprar figurinhas. 
b) Aquelas flores são para________ ? 
c) O tênis preto é para_________ jogar futebol. 
d) Este caderno é para______fazer redações. 
e) Esse doce é para você e este é para_________. 
 
 
3) Reescreva as frases, substituindo os termos sublinhados pelo pronome pessoal oblíquo 
correspondente. Observe a terminação dos verbos. 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 a) Vou pagar o empregado. 

 

         b)    Mário cortou a grama. 

 

        c) Resolveram os problemas. 
 

        d) Vou chamar a menina. 

 

Observação: Os pronomes o, a, os, as se transformam em: 
        lo, la, los, las – quando vêm depois dos verbos terminados em r, s ou z. 

ex: Ele vai vender o carro. 
      Ele vai vendê-lo. 

        no, na, nos, nas – quando vêm depois de verbos terminados em som 
nasal. 
ex: Eles levaram o cachorro. 
      Eles levaram-no. 
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         e) É preciso trazer os cadernos diariamente. 

 

         f) Os alunos deixaram o recado. 

 

          g) Ele quebrou os brinquedos. 

 
           h) As meninas fizeram a vitamina. 

 
                                                  
                                                    2ª aula 

                               
                        

 4) Leia a anedota e identifique todos os pronomes pessoais: 
 

O Juninho é muito comilão. Um dia ele chegou na cozinha, pela vigésima vez, e disse pra 
cozinheira: 

— Me dá mais um pastel. 
E a cozinheira: 
 
— Se você comer mais um pastel, vai explodir. 
E ele: 
— Então me dá o pastel e sai de perto! 
 

 (Zíraldo. O livro do riso do Menino Maluquinho. São Paulo: 
Melhoramentos, 2000. p. 102.) 

 
                                                                3ª aula 
 
5) Reescreva as frases abaixo, substituindo as palavras em destaque pelos pronomes 
correspondentes: 
 

a) Bianca e Débora ganharam o concurso de beleza. Bianca e Débora são muito bonitas. 

     Bianca e Debora ganharam o concurso de beleza. Elas são muito bonitas. 

 

b) Hoje Carlos ficou de castigo. Carlos está muito teimoso. 

 

      

c) Beatriz foi passar as férias na praia. Beatriz adora ir pra lá. 

 

      

d) Eu e meu irmão fomos à sorveteria. Eu e meu irmão adoramos sorvete. 

 

      

e) Meu pai e meu irmão jogam futebol. Meu pai e meu irmão adoram praticar este esporte. 

https://3.bp.blogspot.com/-qoUO9cxIgXM/WXe41QdRZ9I/AAAAAAAACuw/fGveVanMZg4Z6QRlKJYy8pCNGH4JA28tACLcBGAs/s1600/CartumNoMatoSemCachorro.jpg
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6) Complete as lacunas com um dos pronomes pessoais abaixo: 
 

Ela        ele       eu      nos      ti      vocês 

   

 

a) (      ) e os meus irmãos não nos cansamos de pedir à nossa mãe para (        ) levar ao cinema, mas 

(       ) anda muito ocupada. 

 

b) Soube que (         ) vieram à minha casa. 

 

c) Foi a (      ) que o Francisco convidou para ir a festa com (       ) 
 

                                 

LIPT – PROF.ª EDNA/ALESSANDRA – 6º ANO 

2ºROTEIRO DE MAIO 2021 

                                         INTERPRETAÇÃO TEXTUAL 

                                                           1ª aula 

Leia este poema, escrito por Manuel Bandeira: 

O bicho 

Vi ontem um bicho 

Na imundice do pátio                                                                    

Catando comida entre os detritos.                                               

 

Quando achava alguma coisa,  

Não examinava nem cheirava:  

Engolia com voracidade. 

 

O bicho não era um cão,  

Não era um gato. 

Não era um rato. 

 

O bicho, meu Deus, era um homem. 

In: Estrela da vida inteira. Rio de Janeiro: José Olympio, 1973. 

                                                        2ª AULA 

                              INTERPRETAÇÃO TEXTUAL 

1. A expressão “Meu Deus” significa que o autor: 
a) (   ) alegrou-se com a cena.                    
b) (   ) ficou indiferente. 
c) (   ) solucionou um problema social. 
d) (   ) fiou chocado com o espetáculo. 

 



5 
 

2. A causa principal da nossa admiração pela poesia é porque: 
a) (   ) o autor retratou a cena que humilha a condição humana.                          
b) (   ) o autor procurou comparar o homem com cães e gatos. 
c) (   ) o homem já não vive mais nesse ambiente de miséria. 
d) (   ) é falsa a notícia de que a humanidade passa fome. 
 
 
3. Essa admiração nos dá o sentimento de: 
a) (   ) prazer. 
b) (   ) admiração. 
c) (   ) pena. 
d) (   ) desprezo. 
 
 
4. A intenção do autor ao usar a palavra “bicho” parece que: 
a) (   ) procurou chamar a nossa atenção para animais do lixo.                 
b) (   ) a história é mesmo sobre um lixo. 
c) (   ) o homem se viu reduzido a condição de animal. 
d) (   ) o homem deve ser tratado como animal. 
 
 
5. O que motivou o bicho a catar restos foi: 
a) (   ) a própria fome. 
b) (   ) a imundice do pátio. 
c) (   ) o cheiro da comida. 
d) (   ) a amizade pelo cão. 
 
 
6. O assunto do texto é: 
a) (   ) a imundice de um pátio. 
b) (   ) um bicho faminto. 
c) (   ) a comida que as pessoas jogam fora. 
d) (   ) a triste situação de um homem. 
 
7. Destaque o verbo nesta frase: 
“Vi ontem um bicho na imundice do pátio. ” 
       
 
8. Este poema serve para: 
a) (   ) distrair. 
b) (   ) informar sobre um acontecimento. 
c) (   ) partilhar um sentimento. 
d) (   ) informar sobre a vida de um homem. 
 
9. Esse poema apresenta: 
a) (   ) fato. 
b) (   ) opinião. 
c) (   ) descrição. 
 
                                                        3ª AULA 

CONTINUAÇÃO 

* DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E 
ADOLESCENTE 
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                                            Quem são as vítimas 

Geralmente, os abusadores buscam meninos e meninas que nem entraram na adolescência ainda, 

quer dizer, que têm menos de 13 anos. Pesquisas mostram que os adultos que têm atração pelas 

meninas preferem crianças com cerca de 10 anos. Já os adultos atraídos por meninos preferem 

crianças um pouco mais velhas. 

                                                                          

                                            Quem é o abusador 

 Não é possível reconhecer um abusador, também chamado de pedófilo, apenas por olhá-lo na rua. 

Isso porque ele é uma pessoa aparentemente normal. Também não há relação entre o abusador e sua 

classe social. Atenção! Esse tipo de violência acontece nos mais diversos ambientes – ricos, pobres, 

classe média. Além disso, os pedófilos também podem estar em lugares que deveriam proteger as 

crianças e adolescentes: no meio da família, nas escolas, no ambiente esportivo, em igrejas, em 

consultórios médicos. Na verdade, na maioria das vezes, o abusador é alguém da família ou algum 

conhecido do menino ou menina. 

                                        

                                            Estou sendo vítima de abuso? 

 Muitas crianças, por não estarem prontas para viver experiências sexuais, nem sabem direito quando 

estão sendo abusadas. Na maioria das vezes, eles sentem apenas uma grande angústia, medo, suam 

frio. Só percebem o abuso quando a violência já se tornou grande demais (sabia que muitas meninas 
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até engravidam?). Por isso, fique atento a alguns atos suspeitos e não deixe de conversar com um 

adulto de sua confiança quando algo incomodar você! 

                                                         4ª AULA 

                                                     Suspeite se: 

 - Um adulto quiser muito ficar a sós com você. Ele pode se oferecer para cuidar de você, esperar que 

todos saiam de casa ou estejam dormindo, dar banho em você, convidar você para dormir na cama 

dele ou levá-lo a passeios; 

- Um homem ou uma mulher falarem coisas que deixam você com vergonha. Podem ser palavrões e 

sentimentos estranhos; 

 - Um adulto passar a mão nas partes mais íntimas do seu corpo, no seu bumbum ou peito. Também 

desconfie se esse mesmo adulto pedir que você toque nas partes íntimas dele; - Alguém mais velho 

vier com a conversa de brincar de namorar você; 

 - Um homem ou uma mulher disserem que vão lhe ensinar uma brincadeira nova que faça você se 

sentir mal (com vergonha) e tenha a ver com o seu corpo ou com o corpo dessa pessoa; 

 - Uma pessoa quiser tirar foto sua pelado em posições que façam você sentir vergonha ou que mostre 

imagens de outras pessoas nuas ou fazendo sexo;  

- Um adulto pedir a você que não conte nada a ninguém, e até faça ameaças se isso acontecer. 

 

HISTÓRIA – PROF.ª CLEIDE – 6º ANO 

2ºROTEIRO DE MAIO 2021 

 

18 de maio Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, 

conhecido como maio laranja. Por tanto, como meio de conscientização e proteção trabalharemos o 

assunto durante o mês de maio.  

 

VIOLÊNCIA SEXUAL É CRIME! 

 

A data 18 de maio foi escolhida para ser um marco na luta contra o abuso e a exploração sexual e 

comercial de crianças e adolescentes. Neste dia há exatamente 30 anos, em Vitória no Espírito Santo, 

a menina Araceli, foi sequestrada, espancada, estuprada, drogada e assassinada. Seu corpo foi 

encontrado totalmente desfigurado pelo uso de ácido seis dias depois. Os responsáveis ficaram 

impunes.  

Somente em 17 de maio de 2000 foi instituído oficialmente no país o Dia Nacional de Combate ao Abuso 

e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, através da lei nº 9.970. 

A violência contra crianças e adolescentes tem se constituído numa dura realidade no nosso país, 

manifestando-se como um sério problema de saúde e insegurança pública, gerando imensos obstáculos 

ao desenvolvimento social e econômico e constituindo-se num flagrante violação aos direitos humanos. 

A violência atinge parcela importante da população e repercute de forma negativa sobre a saúde e a 

vida das pessoas a ela submetida.  
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Denuncie 

Disque Denúncia (a denúncia é anônima) - 100 

Conselho Tutelar Mairinque - (11) 4718-8644 

Delegacia de Polícia – 190 

Encontre as palavras deste caça palavras que estão escondidas na horizontal, vertical e diagonal, com 

palavras ao contrário. 

Maio Laranja 

 

ABUSO   ADOLESCENTE   CRIANÇA  DENUNCIE 

DIREITOS   ECA    EXPLORAÇÃO INSEGURANÇA 

 

https://www.google.com/search?q=conselho+tutelar+mairinque&oq=conselho+tutelar+mairinque&aqs=chrome..69i57.5526j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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GEOGRAFIA – PROF.ª SANDRA – 6º ANO 

2ºROTEIRO DE MAIO 2021 

AULA 1  

(EF05GE09). Estabelecer conexões e hierarquias em diferentes cidades, utilizando mapas temáticos e 

representações gráficas. 

UNIDADES TEMATICAS Formas de representação e pensamento espacial 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS Representação das cidades e do urbano 

AULA 1 

CIDADES, A OCUPAÇÃO DO ESPAÇO URBANO 

 No mundo atual, mais da metade da população mundial vive em cidades, em espaços urbanos, 

segundo dados da Organização das Nações Unidas (ONU). No Brasil, esse número é ainda maior. 

Segundo dados do Censo 2010, organizado pelo IBGE, quase 85% da população brasileira vive em 

cidades.   

A URBANIZAÇÃO NOS SÉCULO XX E XXI 

A urbanização intensificou-se a partir de 1950, principalmente em decorrência do crescimento 

populacional mundial resultante da redução das taxas de mortalidade, das campanhas de vacinação 

em massa contra certas doenças, da melhoria das condições de higiene, tanto nas cidades como no 

campo, e de outros avanços da Medicina. Observe a tabela 1. 

Tabela 1. Mundo: crescimento da população mundial e urbanizada – 1950-2050 

Ano População Mundial População Urbana Percentual 
população Urbana 

1950 2,5 bilhões 750 milhões 30% 

2014 7,2 bilhões 3,9 bilhões 54% 

2050* 9,5 bilhões 6,3 bilhões 66% 
 

 

Fonte: ONU. World Urabanization Prospects: The 2014 Revision. Nova York: ONU, 2015. P. 21. 

OBS: A porcentagem da população urbana mundial, em 2014, era de 54%, no mesmo período 46% 

(100% - 54%), ou seja, de cada 100 habitantes, 46 moravam no campo.  

“Os espaços urbanos proporcionam às pessoas uma série de serviços e condições de 

habitações que possibilitam uma melhoria em suas vidas. Mas mesmo com essas melhorias, a vida na 

cidade é permeada de problemas. Estes problemas são geralmente do tamanho da cidade em que se 

habita. Nas cidades maiores, os problemas são também maiores. O crescimento das cidades no passar 

do tempo levou a uma separação espacial da população urbana, levando grupos sociais mais abastados 

a viverem e locais melhores: ruas mais bem conservadas, acesso a saneamento básico, existência de 

iluminação pública, proximidade a locais que oferecem serviços bancários, educacionais, de saúde, entre 

outros, bem como uma maior facilidade de se locomover, seja em virtude da proximidade dos locais de 

trabalho ou do acesso privilegiado às vias e meios de transporte. Por outro lado, grupos sociais menos 

abastados, geralmente os trabalhadores mais mal remunerados, vivem nos piores lugares das médias e 

grandes cidades, sendo dificultado seu acesso ao saneamento básico, aos serviços de saúde, 
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educacional etc., como também lhes é dificultado o acesso ao transporte, seja pela distância que existe 

entre os locais de habitação trabalho, seja pelo preço e condições do transporte público. A separação do 

espaço urbano entre o centro e a periferia está ligado também ao domínio que grupos sociais têm sobre 

o poder econômico e político. Empresários e administradores, por exemplo, detêm um poder econômico 

sobre os trabalhadores assalariados. Estes poucos comentários feitos no texto servem para mostrar que 

as cidades são espaços de vivência dos seres humanos, que estão em constante mudança”. 

AULA 2  

 

CAPITAL X INTERIOR 

 

Hierarquia e rede urbana no Brasil 

“As cidades são espaços onde há intensa troca de mercadorias, bens e serviços. São lugares 

dinâmicos em que se polarizam diversas atividades econômicas, tais como a indústria e o comércio. 

Assim, há trocas materiais (mercadorias, fluxo de pessoas, etc.) e imateriais (fluxo de informações) entre 

as cidades. Essas trocas e relações formam a chamada Rede Urbana, que é o conjunto de cidades de 

um determinado território. Nessas trocas, cada cidade tem um poder diferente de influência sobre a outra 

localidade. De acordo com sua importância econômica e política, e na oferta de equipamentos públicos 

e serviços para a população, ela irá ocupar o seu espaço na chamada Hierarquia Urbana. O Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizou um estudo denominado de REGIC – Rede de 

Estes poucos comentários feitos no texto 

servem para mostrar que as cidades são 

espaços de vivência dos seres humanos, 

que estão em constante mudança. E na 

sua cidade, como é a divisão espacial? Há 

periferia e centro? Tentar responder a 

estas questões poderá auxiliá-lo a 

entender melhor o espaço em que habita. 

Por Tales Pinto Graduado em História. 

 

PORTES DAS CIDADES 

 Pequena: até 100 mil 
habitantes. Em geral, depende 
do comércio local e da 
movimentação da economia 
rural. 

 Média: de 100 mil até 500 mil 
habitantes. Geralmente, atua 
como centro regional das 
cidades próximas que 
dependem de seus serviços 
especializados. 

 Grande: mais de 500 mil 
habitantes. Possuem os maiores 
recursos estruturais 
(saneamento, hospitais, energia 
elétrica e outros. 
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Influência de Cidades, que mostra como está estruturada a hierarquia e a rede urbana brasileira. Dessa 

maneira, o IBGE classificou as cidades em 5 níveis, sendo que alguns têm subdivisões. São cidades que 

têm forte poder de influência sobre uma escala maior de cidades, além de suas fronteiras estaduais. 

Grande Metrópole Nacional:  São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília”. Por: Regis Rodrigues de Almeida 

AULA 3  ATIVIDADES 

1) 

mapa 1 

mapa 2 
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Observe o mapa acima e responda: 

a) Qual o título do mapa? _________________________________________ 

 

b) Relacione os continentes no mapa 1 com a taxa média de crescimento da população urbana de 

2005 a 2010 em%(porcentagem) com o mapa 2. (Preste atenção na legenda onde está descrito em 

porcentagem a população urbana) 

 

 

 

 

2). Os espaços urbanos proporcionam às pessoas uma série de serviços e condições de habitações que possibilitam 

uma melhoria em suas vidas. Mas mesmo com essas melhorias, a vida na cidade é permeada de problemas. Quais 

são esses problemas? 

 

 

3). As cidades são espaços onde há intensa troca de mercadorias, bens e serviços. Como são esses 

lugares? 

 

 

4). Segundo o IBGE algumas cidades têm forte poder de influência sobre uma escala maior de cidades, 

além de suas fronteiras estaduais. Quais são elas? 

 

5). Segundo dados do Censo 2010, organizado pelo IBGE qual a porcentagem de brasileiros vive em cidades? 

 

6) O que são cidades? 

 

 

REFERÊNCIAS: CURRICULO PAULISTA HABILIDADES ESSENCIAIS 

LIVRO DIDÁTICO EXPEDIÇÕES GEOGRAFICAS MELHEM ADAS – SERGIO ADAS 

JÁ DADO OS CREDITOS AOS TEXTOS EXTRAS. 
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CIÊNCIAS – PROF.ª KARINA – 6º ANO 
2ºROTEIRO DE MAIO 2021 

Aula 1 
 

Para começarmos nossa primeira aula, onde vamos tratar um pouco da nossa alimentação diária 
gostaria de conhecer um pouco de seus hábitos alimentares. Para isso você deverá fazer um pequeno 
relato em uma folha separada (depois anexá-la as atividades com seu nome e série para ser entregue 
na escola). Este relato de experiência será importante para perceber dificuldades encontradas para se 
ter uma alimentação saudável nos dias de hoje. A partir desta reflexão, alguns aspectos deverão ser 
evidenciados, tais com a tomada de consciência a respeito das primeiras lembranças sobre alimentação 
e sua trajetória até a atualidade. 
Espero que você descreva como foi o ato de se alimentar nas seguintes etapas de sua vida: 

 1ª infância: informações sobre o aleitamento materno e a suas lembranças referentes à introdução 
alimentar; (aqui você pode pedir auxílio para sua mãe); 

 Idade escolar: vivências alimentares que envolvam alimentação em casa e na escola. 
 
Para auxiliar nesta construção, segue abaixo algumas perguntas disparadoras do processo de 
alimentação que você pode refletir ao descrever sua trajetória alimentar: 
 
1. Quando penso em comida o que lhe vem à cabeça? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
2. Qual o alimento que você associa com prazer? 
__________________________________________________________________________________ 
 
3. Qual o alimento que você associa com desagrado? 
__________________________________________________________________________________ 
 
4. Qual fato marcante da sua história que envolve alimentação. 
__________________________________________________________________________________ 
 
5. A escola contribuiu de alguma forma na sua história alimentar? De que maneira? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
6. Você sabe cozinhar? Se sim, quem te ensinou? 
_________________________________________________________________________________ 
 
Aula 2 
 
Produção de Alimentos no Brasil 
 

O caminho que o alimento percorre até chegar ao consumidor inicia-se no campo, por meio da 
criação de animais e do cultivo de diferentes espécies vegetais. Assim, o alimento que chega diariamente 
à mesa dos brasileiros tem como base o setor agropecuário (agricultura e pecuária), no qual se destacam 
a agricultura tradicional e a agricultura moderna, ligada ao agronegócio. A agricultura tradicional 
caracteriza-se por ser praticada em pequenas propriedades (minifúndio), com o cultivo de diversos 
produtos (policultura). Em geral, a produção tem como destino a subsistência das próprias famílias ou 
pequenos mercados consumidores. A agricultura familiar é o melhor exemplo. O agronegócio envolve 
toda relação comercial e industrial da cadeia produtiva agrícola ou pecuária. Ele ganhou destaque após 
a chamada Revolução Verde, modelo de modernização da agricultura idealizado para aumentar a 
produção agrícola, por meio da mecanização da agricultura, da produção em massa, do uso de insumos 
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industriais e de sementes geneticamente modificadas. Em geral, é praticado em grandes propriedades 
(latifúndio), com o cultivo de um único produto (monocultura). 

Logo após o plantio e a colheita, é preciso cuidar do armazenamento e da estocagem dos 
alimentos. Em seguida, eles serão transportados chegando à mesa do consumidor por meio da venda 
direta ou pela indústria, onde serão processados, beneficiados e embalados. 
 
Cadeias Produtivas de Alimentos 
 

O sistema de produção alimentar, que consiste no caminho da produção agrícola da lavoura até 
a mesa do consumidor, prossegue com a distribuição e comercialização dos produtos. 

Assim, o agricultor pode vender o alimento diretamente ao consumidor (nos chamados mercados 
de venda direta, por meio da venda em feiras livres, a domicílio, entre outros), existindo um 
relacionamento de proximidade entre produtor-consumidor que se caracteriza pela maior autonomia dos 
agricultores e por uma relação de confiança entre os envolvidos. 

Este processo produtivo, denominado de cadeia produtiva curta, favorece os agricultores e a 
sociedade, por diversos motivos, especialmente por: 
• possibilitar o acesso da população aos alimentos frescos ou minimamente processados, mais saudáveis 
e nutritivos, garantindo a segurança alimentar e nutricional; 
• fortalecer as culturas alimentares tradicionais e a diversidade culinária; 
• oportunizar a venda direta de alimentos produzidos pelos agricultores do município ou da região, 
fortalecendo e movimentando a economia local. 

No entanto, as transformações econômicas, políticas, sociais e culturais, produzidas pelas 
sociedades humanas ao longo do tempo, determinaram um novo modo de viver dos sujeitos e 
coletividades, provocando mudanças, inclusive, nas relações de produção e consumo. 

Ou seja, a agricultura transformou-se em uma indústria que deve alimentar uma população que 
não para de crescer. Assim, atualmente verifica-se que o consumo de alimentos minimamente 
processados e ingredientes culinários tradicionais estão sendo substituídos por alimentos submetidos ao 
processo de industrialização. 

Deste modo, os alimentos percorrem, agora, grandes distâncias entre o local de produção e o 
local de venda e consumo (o que caracteriza a chamada cadeia produtiva longa). Neste mercado, o 
produtor perde o controle da produção e se distancia dos consumidores, aumentando a sua dependência 
em relação às grandes indústrias de alimentos. Por sua vez, o consumidor abandona o simbolismo 
associado ao ato de comer e perde o valor que acompanha os rituais de preparo e partilha das refeições. 

Um dos reflexos dessa cadeia produtiva é o aumento do consumo de alimentos industrializados, 
os quais são apontados como uma das principais causas das epidemias atuais de obesidade e doenças 
crônicas. 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), como o câncer, diabetes, doenças 
cardiovasculares, são doenças multifatoriais relacionadas a fatores de riscos como idade, sexo, 
tabagismo, consumo excessivo de bebidas alcoólicas, obesidade, colesterol alto, consumo excessivo de 
sal, ingestão insuficiente de frutas e verduras e a falta de atividade física. 
 
Aula 3 
 
Industrialização de Alimentos 
 

O consumo de alimentos processados vem aumentando devido à sua potencial praticidade 
associada à correria do dia a dia. A variedade destes produtos e a intensa publicidade têm atraído grande 
parte dos consumidores, que acabam por substituir os alimentos in natura pelos processados, o que 
caracteriza a alteração dos hábitos alimentares, determinando a chamada transição nutricional. 

A transição nutricional pode ser definida pelas alterações do padrão alimentar e do estado 
nutricional da população, com aumento dos casos de excesso de peso/obesidade e redução dos casos 
de desnutrição. 
 
Alimentos Processados 
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O processamento é definido como os métodos utilizados pela indústria alimentícia para 
transformar o alimento fresco em produto alimentar. Assim, os produtos alimentícios ultraprocessados, 
tais como refrigerantes, biscoitos, sorvetes, bolos, sopas desidratadas, salgadinhos industrializados, 
alimentos congelados, embutidos, entre outros, são transformados pela indústria e vendidos nos 
supermercados como alimentos prontos ou que exigem pouca preparação para o consumo. 

Alimentos ultraprocessados tendem a apresentar alta densidade energética, menos fibras e mais 
gordura, açúcar e sal, além de substâncias químicas (conservantes, estabilizantes, aromatizantes) 
prejudiciais à saúde. O consumo excessivo de alimentos industrializados também provoca prejuízo das 
dietas locais e da diversidade cultural gastronômica, causando o que chamamos de globalização ou 
homogeneização alimentar. Ademais, o aumento da produção e do consumo desses alimentos produz 
efeitos negativos no desenvolvimento sustentável do meio ambiente, uma vez que a indústria é uma das 
principais responsáveis pelo lançamento de poluentes, contaminando solos e águas, e contribuindo para 
o aquecimento global. 

Alimentos processados são fabricados pela indústria com a adição de sal, de açúcar ou de outra 
substância de uso culinário a alimentos in natura para torná-los duráveis e mais agradáveis ao paladar. 
São produtos derivados diretamente de alimentos e são reconhecidos como versões 
dos alimentos originais. São usualmente consumidos como parte ou acompanhamento de preparações 
culinárias feitas com base em alimentos minimamente processados. 
Alguns exemplos de alimentos processados são: cenoura, pepino, ervilhas, palmito, cebola e couve-
flor preservados em salmoura ou em solução de sal e vinagre; extratos ou concentrados de tomate (com 
sal e ou açúcar); frutas em calda e frutas cristalizadas; carne seca e toucinho; sardinha e atum enlatados; 
queijos; e pães feitos de farinha de trigo, leveduras, água e sal. 

Os alimentos in natura são obtidos diretamente de plantas ou animais e não sofrem qualquer 
alteração após deixarem a natureza. Os alimentos minimamente processados correspondem 
a alimentos in natura que foram submetidos a processos de limpeza, remoção de partes não 
comestíveis ou indesejáveis, fracionamento, moagem, secagem, fermentação, pasteurização, 
refrigeração, congelamento e processos similares que não envolvam agregação de sal, açúcar, óleos, 
gorduras ou outras substâncias ao alimento original. O objetivo do processamento mínimo é tornar 
os alimentos mais disponíveis e acessíveis, e muitas vezes mais seguros e mais palatáveis. 
Os alimentos que fazem parte desse grupo são: grãos, nozes, legumes, frutas e hortaliças, raízes e 
tubérculos, chás, café, infusão de ervas, águas de torneira e engarrafada. 
 
Aula 4 
 
Atividades: 
 
1. Qual a diferença entre minifúndio e latifúndio? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
2. O sistema de produção alimentar, que consiste no caminho da produção agrícola da lavoura até a 
mesa do consumidor, prossegue com a distribuição e comercialização dos produtos. Este processo 
produtivo, denominado de cadeia produtiva curta, favorece os agricultores e a sociedade. No bairro onde 
mora como é feita essa distribuição? Você pode assinalar mais de um item. 
(     ) feira livre.  (     ) supermercados.   (     ) mercadinhos.    (      ) vendedores  autônomos (ambulantes)    
(     ) horta comunitária.    
 
3. Descreva sobre os alimentos ultra processados, processados e in natura, citando pelo menos dois 
exemplos de cada um. 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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4. Indique para cada alimento abaixo UP (ultra processado), P (processado) e IN 
(in natura) 
 
(     ) Arroz cozido   (     ) Suco de abacaxi em pó    (     ) Sorvete de chocolate   
 
(     ) Salgadinho de Presunto  (     ) Maçã    (     ) Milho em lata    (     ) Salsicha 
 
(     ) Batata frita   (     ) Refrigerante    (     ) Alface    (     ) Tomate com sal 
 
5. Para nosso próximo roteiro vocês deverão entregar um cardápio dos alimentos consumidos durante 
essa semana, faça em folha separada e anexar no roteiro. 
 

 Café da manhã Almoço Café da tarde Jantar 

Segunda-feira     

Terça-feira     

Quarta-feira     

Quinta-feira     

Sexta-feira     

Sábado     

Domingo     

 

  

TEORIA – PROF.º OTANIEL – 6º ANO 

2ºROTEIRO DE MAIO 2021 

1ª Aula, 2ª Aula e 3ª Aula. 

O que é potenciação? 

A potenciação é uma operação que surge a partir da multiplicação de fatores iguais como uma 

alternativa para simplificar a notação. 

A potenciação é uma simplificação da forma de expor uma multiplicação de fatores iguais. 

Antes de detalhar a potenciação, vamos nos lembrar da adição. Nas séries iniciais, aprendemos a 

somar e logo vemos que existem formas de melhor expressar somas, como: 

a) 2+2+2+2+2+2+2 

b) 3+3+3+3+3 

c) 4+4+4+4+4+4+4+4+4+4 

No item a, se somarmos o número 2 com ele mesmo 7 vezes, obteremos o resultado 14. Mas 

esse resultado poderia ter sido obtido mais rapidamente através do cálculo 2 x 7 = 14. No item b, a 

soma do número 3 cinco vezes pode ser substituída pela multiplicação de 3 x 5, pois em ambas 

obtemos o resultado 15. No item c, a soma do número 4 dez vezes pode ser representada pela 

multiplicação de 4 x 10, que é igual a 40. 
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Assim como podemos expressar uma soma de fatores iguais através do produto desse fator pela 

quantidade de vezes que é repetido, nós podemos substituir a multiplicação de termos pela 

potenciação. Vejamos um exemplo: 

3 x 3 = 9 

3 x 3 x 3 = 27 

3 x 3 x 3 x 3 = 81 

Nos três exemplos acima, nós estamos multiplicando apenas o número 3. Vejamos agora como 

ficaria a multiplicação repetindo o número 3 dez vezes. 

3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 = 59.049 

Para simplificar a notação dessas multiplicações, nós podemos utilizar a potenciação. Essa 

forma de representação foi originalmente criada pelo matemático e filósofo René Descartes (1596 – 

1650). Na potenciação, nós representamos apenas uma vez o número que será multiplicado e, acima 

desse número, colocamos a quantidade de vezes que ele será repetido. Para os exemplos acima, 

vejamos como ficará a representação através da potenciação: 

3 x 3 = 32 

3 x 3 x 3 = 33 

3 x 3 x 3 x 3 = 34 

3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 = 310 

Podemos generalizar a representação de uma potência da seguinte forma, sejam a e b números 

racionais, então: 

a x a x a x ... x a = ab 

b vezes      

Assim como acontece com as demais operações, os termos de uma potência recebem nomes 

específicos: 

 
Os termos de uma potenciação são a base, o expoente e a potência. 

A leitura de uma potência também ocorre de uma forma particular. O exemplo acima é lido 

como “três elevado a dois”, “três elevado à segunda potência” ou, mais popularmente, “três ao 

quadrado” ou “três elevado ao quadrado”. Quando se trata do expoente três, também há uma 

variação específica. A potência pode ser lida como “elevado ao cubo”. Apenas os expoentes dois e 

três possuem essas variações, a leitura do restante dos expoentes segue uma mesma ideia. Veja os 

exemplos a seguir: 

24 = “dois elevado a quatro” ou “dois elevado à quarta potência” 

 



18 
 

25 = “dois elevado a cinco” ou “dois elevado à quinta potência” 

26 = “dois elevado a seis” ou “dois elevado à sexta potência” 

27 = “dois elevado a sete” ou “dois elevado à sétima potência” 

28 = “dois elevado a oito” ou “dois elevado à oitava potência” 

29 = “dois elevado a nove” ou “dois elevado à nona potência” 

2n = “dois elevado a n” ou “dois elevado à enésima potência” 

Em geral, quando nos deparamos com uma potência, precisamos repetir o produto da base quantas 

vezes indicar o expoente. Mas três regras são facilmente vistas: 

1. Quando a base for zero, o resultado da potência será zero. 

0n = 0 

2. Quando o expoente for um, o resultado da potência será exatamente o valor da base. 

a1 = a 

3. Quando o expoente for zero, o resultado da potência será sempre um. 

a0 = 1 

 

4ª Aula e 5ª Aula 

Atividade: 

1) Qual é o resultado da potência 2x2x2x2? 

2) Qual o resultado de 2³? 

3) Qual o valor de 3²? 

4) 1² = 1.  Verdadeiro ou falso? 

5) Qual o valor de 3 x 3 x 3? 

6) Qual o valor de 2 x 2 x 2 x 2 x 2? 

7) Resolva 4 x 4 x 4 x 4 

8) Qual o valor de 5²? 

9) Qual o valor de 1³? 

10) Resolva 0² 

Fonte : https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/matematica/o-que-e-

potenciacao.htm#:~:text=A%20potencia%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A9%20uma%20opera%C3%A7

%C3%A3o%20que%20surge%20a,detalhar%20a%20potencia%C3%A7%C3%A3o%2C%20vamos%20

nos%20lembrar%20da%20adi%C3%A7%C3%A3o. 

 

 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/matematica/o-que-e-potenciacao.htm#:~:text=A%20potencia%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A9%20uma%20opera%C3%A7%C3%A3o%20que%20surge%20a,detalhar%20a%20potencia%C3%A7%C3%A3o%2C%20vamos%20nos%20lembrar%20da%20adi%C3%A7%C3%A3o
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/matematica/o-que-e-potenciacao.htm#:~:text=A%20potencia%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A9%20uma%20opera%C3%A7%C3%A3o%20que%20surge%20a,detalhar%20a%20potencia%C3%A7%C3%A3o%2C%20vamos%20nos%20lembrar%20da%20adi%C3%A7%C3%A3o
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/matematica/o-que-e-potenciacao.htm#:~:text=A%20potencia%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A9%20uma%20opera%C3%A7%C3%A3o%20que%20surge%20a,detalhar%20a%20potencia%C3%A7%C3%A3o%2C%20vamos%20nos%20lembrar%20da%20adi%C3%A7%C3%A3o
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/matematica/o-que-e-potenciacao.htm#:~:text=A%20potencia%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A9%20uma%20opera%C3%A7%C3%A3o%20que%20surge%20a,detalhar%20a%20potencia%C3%A7%C3%A3o%2C%20vamos%20nos%20lembrar%20da%20adi%C3%A7%C3%A3o
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GEOMETRIA – PROF.º OTANIEL – 6º ANO 

2ºROTEIRO DE MAIO 2021 

1ª Aula e 2ª Aula 

Outras unidades de medidas de comprimentos 

Existem outras unidades de medidas de comprimento bastante comuns, sendo elas: 

• Polegada: utilizada para medir-se tela de smartphone, notebook e demais aparelhos eletrônicos. É 

denotada geralmente pelo número seguido de duas aspas, por exemplo 40” (lê-se: 40 polegadas). 

Uma polegada corresponde a 2,54 cm. 

• Palmo: utilizado para medir-se objetos um pouco maiores do que os que medimos com polegadas, e é 

pouco usado atualmente. Um palmo corresponde a 22,86 cm. 

• Pé: utilizado até hoje para situar-se quanto à altura de um avião. Para representar uma distância medida 

em pés, colocamos o número seguido de uma aspa, por exemplo 30’(lê-se: 30 pés). Um pé corresponde 

a 30,48 cm. 

• Jarda: utilizada nos EUA, sendo comum no futebol americano. Uma jarda corresponde a 0,9144 m. 

• Légua: utilizada antigamente para medir-se distâncias maiores, a légua era bastante comum na 

navegação. Uma légua corresponde a 4,82803 quilômetros. 

• Milha: utilizada para medir-se distâncias maiores, tendo sido bastante comum nos povos antigos. 

Uma milha corresponde a 1,60934 km. 

• Ano-luz: utilizado para medir-se a distância entre astros, sendo muitas vezes confundido com medida 

de tempo. Um ano-luz corresponde a 9 460 730 472 580,8 km. 

3ª Aula e 4ª Aula 

Atividade: 

1) Transforme: 

 a) 2 km em m 

 b) 1,5 m em mm  

c) 5,8 km em cm 

 d) 0,4 m em mm 

 e) 27 mm em cm  

f) 126 mm em m  

g) 12 m em km 

5ª Aula Correção 

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/matematica/medidas-de-comprimento.htm 

 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/polegadas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/o-metro-jarda.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/quilometros-ou-milhas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/fisica/o-que-e-ano-luz.htm
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EDUCAÇÃO FÍSICA – PROF.ª LILIAN – 6º ANO 

2ºROTEIRO DE MAIO 2021 
 

Pulando corda 

 

 Pular corda, além de divertido, vai muito além de uma brincadeira para criança, como a foto já 

mostra, todos podem praticar. 

Eu poderia enumerar vários benefícios que essa atividade proporciona, pois além do bem estar, 

trabalha o condicionamento físico, queima calorias, desenvolve a coordenação motora, o equilíbrio, 

melhora a capacidade cardiorrespiratória, entre outras; é uma atividade que pode ser praticada por 

pessoas de qualquer idade. 

Obs: Primeiro faça um alongamento , em seguida, pule corda ao menos duas vezes na semana nesse 

período de pandemia, como vimos é uma atividade simples que trabalha o corpo todo, convide sua 

mãe, seu irmão e pratique. 

Atividade: 

1) Na primeira semana marque quantos pulos você executou nas primeiras tentativas, na segunda 

semana marque quantos pulos você conseguiu alcançar, registre aqui, pois no retorno 

presencial vou querer ver o quanto você evoluiu? 

 1º Dia 2º Dia 

Primeira semana 
 

 
 
 

 

Segunda semana 
 

 
 

 

 

 

 



21 
 

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – PROF.ª SILVIA – 6º ANO 

2ºROTEIRO DE MAIO 2021 

1º Aula Movimentos dançados 

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

ou seja, um jeito de se movimentar criado para expressar uma sensação, uma ideia. Podemos dançar 

com o corpo todo ou apenas uma parte dele. O corpo é nossa materialidade expressiva; é ferramenta 

com que criamos dança, uma arte do movimento. 

Danças primitivas 

     As danças primitivas eram executadas pelos homens das cavernas e seus movimentos ficaram 

registrados na arte rupestre, isto é, em desenhos gravados em rochas e nas paredes das cavernas. Nas 

eras Paleolítica e Mesolítica, a dança estava diretamente relacionada à sobrevivência, no sentido de 

que os homens, vivendo em tribos isoladas e se alimentando de caça, pesca, vegetais e frutos colhidos 

da natureza, criavam rituais em forma de dança acreditando que esses rituais impediriam que eventos 

naturais prejudicassem essas atividades. No período Neolítico, o homem fixa residência, começa a 

plantar para comer e a criar animais para seu consumo. Os rituais e oferendas em forma de dança tem 

o sentido de festejar a terra e o preparo para o plantio, de celebrar a colheita e a fertilidade dos rebanhos. 

     A identificação, pela dança, com os movimentos e as forças naturais representa uma forma do 

homem se sintonizar com o ritmo da natureza, auxiliando-o na programação de suas ações.  

Atividades (RESPONDER EM LETRA DE FORMA) 

1º Por que as pessoas dançavam_____________________________________ 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

2º Assinale as alternativas incorretas com relação a dança 

(   ) movimentos e forças naturais ajudavam o homem a compreender o ritmo da natureza. 

(   ) a intenção com que o movimento é criado faz parte da dança 

(   ) o corpo não pode expressar sensações 

(   ) as danças primitiva não eram rituais 

(   ) os rituais de dança estavam ligados a sobrevivência  

 

 

 

2 Aula Ser brincante 

 

     Como seu corpo reage ao ouvir uma música ritmada? Você se lembra a primeira vez que dançou?  

     O brincante é a pessoa que brinca e participa de manifestações artísticas e culturais populares. É um 

jeito de ser brasileiro e viver nossa cultura. Nas festas populares há coreografias e movimentos 

dançados, aliados a ritmos musicais, que contam histórias por meio de enredos e encenações. A 

repetição dessas comemorações, com o passar dos anos e da transmissão entre gerações, transformou-

as em algo tradicional, compondo nosso vasto patrimônio imaterial. Entre eles podemos citar o maracatu, 

que envolve ritmo, dança e história. Há variações em ritmo e movimento dançados nos festejos de 

maracatu. Os passos dessa dança são uma mistura de passos de muitos outros estilos (capoeira, frevo, 
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caboclinho, cavalo-marinho entre outros) dançados com toda força, raça e gingado, que é chamado de 

sambada. 

Atividade (ESCREVER EM LETRA DE FORMA) 

1º Seja um historiador de sua vida de brincante, descreva brincadeiras e jogos que já participou 

que tenham música e movimento, gestos, ações físicas ex. correr, agachar, pular etc. (no mínimo 

de cinco) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________ 

2º Em quais ocasiões você dança? ______________________________ 

____________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

INGLÊS – PROF.ª ROSÂNGELA – 6º ANO 

2ºROTEIRO DE MAIO 2021 

Atividades 

 

1) Leia o texto e responda às questões abaixo. Read and answer. 

“Nancy is a student from Canada. She is 12 years old. Nancy has one brother. His name is Peter. He is 

10 years old. He is tall and thin. John is her father and Loren is her mother. John is short and fat. He is 

40 years old. Loren is pretty. She is  36 years old. They are a very happy family. “ 

 

a) Quem é  Nancy?_______________________________________________ 

b) Quantos anos ela tem?_________________________________________ 

c) Quem é Peter? ________________________________________________ 

d) Quantos anos ele tem?__________________________________________ 

e) Quais são suas características? ___________________________________ 

f) Qual o nome de seus pais?_______________________________________   
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g) Como eles são?________________________________________________ 

 

2) Na frase “She is 12 years old”. SHE, se refere:  

(      ) Nancy                    (      ) Loren  

 

3) Na frase “He is tall and thin”. HE, se refere:  

(      ) John                       (      ) Peter  

 

4) Na frase “They are a very happy family”, HAPPY, significa:  

(      ) feliz                         (      ) triste  

 

5) Complete as frases abaixo com informações sobre a família de Nancy.  

a) Loren ___ pretty.  

b) They ___ a very happy family.  

c) Nancy is a student ____ Canada.  

d) John is her _____ and Loren is her _____.  

 

6) Qual é a cor da banana?  

(      ) red                 (      ) Orange           (      ) yellow  

 

9) Qual é a cor do céu?  

(      ) purple            (      ) blue                (      ) green  

 

7) Qual é a cor da nuvem?  

(      ) White             (      ) black               (       ) pink 

 


