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LEITURA, INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO TEXTUAL (LIPT)
( 12º roteiro - 1º semana de junho)

Aulas 1 e 2: Querido (a) aluno (a), copie em seu caderno o texto sobre variações linguísticas,
você precisará desse conteúdo para atividades do próximo roteiro. Lembre-se de utilizar caneta
para copiar e caprichar na letra!

VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS

Variações linguísticas são diferenças que uma língua apresenta quando é utilizada, de
acordo com as condições sociais,culturais, regionais e históricas. No Brasil, é possível encontrar
muitas variações linguísticas, por exemplo, na linguagem regional. É importante destacar que não
podemos considerar as variações linguísticas certas ou erradas, mas sim, adequadas ou não
adequadas ao contexto (situação).

Nas falas do Chico Bento e de seu primo Zé Lelé notamos o regionalismo.

TIPOS DE VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS

Há diversos tipos de variações linguísticas segundo o campo de atuação:

● Variação geográfica – ocorre em razão das diferenças regionais, também chamadas de
regionalismo.

Exemplos: aipim, dependendo da região, pode ser chamado de mandioca ou macaxeira. O
mesmo ocorre com biscoito e bolacha

Outros exemplos de variação geográfica

Português do Brasil Português de Portugal
CELULAR TELEMÓVEL
ÔNIBUS AUTOCARRO
TREM COMBOIO

Variação histórica – ocorre de acordo com as diferentes épocas vividas pelos falantes, tal como o
português medieval e o português atual.
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“Elípticos e “pega-la-emos” são formas que não se usam mais.
● Variação social – ocorre em virtude da convivência entre grupos sociais.

Exemplo: Linguagem dos advogados, surfistas, classe média, entre outras.

A linguagem técnica utilizada pelos médicos nem sempre é entendida pelos seus pacientes.

● Variação situacional – ocorre de acordo com o contexto (situação): no trabalho, na escola, com
amigos, com a família, em solenidades, no mundo virtual, etc. A ocasião determina como falaremos
com o nosso interlocutor, podendo ser formal ou informal.

Exemplo: As gírias são expressões populares utilizadas por determinado grupo social.

Aula 3: Assista o vídeo complementar sobre variações linguísticas:
https://youtu.be/04nbD8Tx8Vw

Aula 4: Explicação do conteúdo pelo Google Meet e Whatsapp
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GRAMÁTICA

(12º roteiro - 1º semana de junho)

1ª aula: Assistir o vídeo explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=ik-JuyB0zqE

2ª aula: Copiar o texto e as atividades no caderno.

Leia o texto abaixo
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1- O trecho: “Os acrobatas, até que tentam, mas só tem umas bolas murchas.” Esse trecho
possui:

(A) Dois artigos definidos e um indefinido. (C) Um artigo definido e um indefinido.
(B) Somente artigos definidos. (D) Somente artigos indefinidos.

2- No trecho: “O equilibrista teve que emprestar as cordas para amarrar a lona.” É correto
afirmar que:

(A) Todos os artigos são definidos. (C) todos os artigos são indefinidos.
(B) Somente dois artigos são definidos. (D) Somente um artigo é indefinido.

3- Nesse texto, a expressão: “Durante muito , muito tempo”, dá ideia de:

(A) Dúvida                          (B) lugar (C) modo                      (D) tempo

4- No último parágrafo do texto temos um artigo. Ele é:

(A) Artigo definido, masculino,  singular (C) Artigo indefinido, masculino, plural
(B) Artigo definido, feminino, plural (D) Artigo indefinido, feminino, singular

5- No trecho: “ As sapatilhas de uma dançarina estão furadas”. O termo destacado é:

(A) Artigo definido, masculino, singular
(B) Artigo indefinido, feminino,  plural
(C) Artigo definido , feminino, plural
(D) Artigo indefinido, masculino, singular

3ª aula: Explicação e correção das atividades pelo Google Meet e WhatsApp.
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GEOMETRIA
(12º Roteiro – 1º de junho)

Aula 1 - polígonos(conceito)
Aula 2 - nomes dos polígonos de acordo com o número de lados.
Explicação,aulas pelo Google meet e atendimento pelo whatsapp

POLÍGONOS
Os polígonos são formados por segmentos de retas fechadas. O encontro dos segmentos são
denominados vértices do polígono,e os segmentos de retas são chamados de arestas.

Nomes dos polígonos

Lados Nome
3……………….. triângulo
4…..……………quadrilátero
5……………….. pentágono
6….……………. hexágono
7…………………heptágono
8………………... Octógono
9…………………eneágono
10……………….. decágono
11………………endecágono
12…………….. dodecágono
15…………..pentadecágono
20...……………... Icoságono

Polígonos regulares, são aqueles que possuem todos os lados iguais e todos os ângulos
com a mesma medida.

Exercícios

1) Complete com os nomes dos polígonos:

a).....………………... é o polígono de 5 lados.
b)…………………….. é o polígono de 8 lados.
c)............................... é o polígono de 6 lados.
d)............................... é o polígono de 12 lados.
e)...........……………... é o polígono de 3 lados.
f)................................. é o polígono de 4 lados.
g)................................ é o polígono de 10 lados.

2)Todo polígono regular possui:( marque com um X a alternativa correta)
(  )Apenas quatro lados com medidas diferentes.
(  ) Todos os lados com a mesma medida.
(  ) Apenas quatro lados com a mesma medida.
(  ) Todos os lados com medidas diferentes.
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TEORIA DA MATEMÁTICA (TM)
( 12º ROTEIRO - 1º Semana de junho)

Aula 1 – MULTIPLICAÇÃO E DIVISÃO DE NÚMEROS NATURAIS

Aula 2 – Orientação, explicação, revisão e correção pelos grupos do WhatsApp e Meet. Para
aqueles que não tem acesso poderá pesquisar pelo site: https://www.somatematica.com.br/ se
não conseguir, você pode entrar em contato com a escola para ajudarmos.

Aula 3 – Exercícios

ORIENTAÇÕES
I.Se possível, volte para os roteiros anteriores das atividades remotas
II.Resolva os exercícios no caderno e depois transcreva (passe para) as soluções para a
folha de atividades impressas.

MULTIPLICAÇÃO E DIVISÃO DE NÚMEROS NATURAIS

A multiplicação é uma soma de parcelas iguais.

Observe como podemos calcular quantas latas de óleo há na figura:
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CIÊNCIAS
( 12º Roteiro – 1º semana de junho)

Aula 1
Assistir o vídeo: https://youtu.be/2MpAiK1NNIE

Aula 2
Tecidos

Na maioria dos seres pluricelulares, as células que apresentam estruturas e funções
semelhantes estão agrupadas, formando os tecidos. Os tecidos são estruturas formadas por um
conjunto constituído por células semelhantes, que atuam para desempenhar uma mesma função,
e pela matriz extracelular. Eles não são encontrados isoladamente no nosso corpo, estando
sempre associados uns aos outros, formando os órgãos e sistemas. Os músculos humanos, por
exemplo, são formados por um tipo de tecido constituído por células especializadas em contração
e relaxamento.

Atividades:

1) Sobre os tecidos, responda:

a) Qual a sua função?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

b) Onde são encontrados?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Aula 3

Órgãos

Os tecidos compõem os órgãos, estruturas específicas nos seres vivos. O tipo de tecido
que compõe cada órgão está relacionado à sua função. Um órgão humano pode apresentar
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vários tecidos, como é possível perceber no esquema a seguir:

Todos os órgãos do nosso corpo apresentam importância, mas alguns são vitais e outros
não. Veja alguns exemplos a seguir.

Atividade:

1) Todos os órgãos têm a mesma função? Justifique sua resposta.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________

Aula 4

Sistemas

Vários órgãos interagem no corpo humano, desempenhando determinada função no
organismo. Esse conjunto de órgãos associados forma um sistema.
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O corpo humano apresenta vários sistemas, que garantem, por exemplo, a captação de

oxigênio, o aproveitamento de nutrientes e a locomoção. Veja abaixo alguns desses sistemas.
● Cardiovascular: constituído pelo coração e vasos sanguíneos, garante a circulação do

sangue pelo organismo e, consequentemente, o transporte de oxigênio e nutrientes para
todas as células.

● Digestório: é responsável por garantir a quebra dos alimentos, transformando-os em
partículas menores que possam ser aproveitadas.

● Esquelético: constituído principalmente pelos ossos, está relacionado com funções como
a proteção de órgãos internos, locomoção, sustentação, armazenamento de cálcio e
produção de células sanguíneas.

● Muscular: é formado pelos músculos e está relacionado com a movimentação do nosso
corpo e contração de órgãos.

● Nervoso: é responsável por garantir a percepção de estímulos internos e externos e gerar
respostas a esses estímulos. Graças a esse sistema, somos capazes de memorizar, ter
coordenação, falar, sentir, ver e aprender.

● Respiratório: formado pelo nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e
alvéolos, é responsável por garantir a realização das trocas gasosas.

Atividade:

1) Os órgãos do nosso corpo fazem parte de diferentes sistemas. O coração, o estômago e
os pulmões fazem parte, respectivamente, dos sistemas:

a) nervoso, respiratório e muscular.
b) digestório, respiratório e muscular.
c) cardiovascular, esquelético e nervoso.
d) muscular, cardiovascular e nervoso.
e) cardiovascular, digestório e respiratório.

Page: 12 of 20

“DISQUE 100 – DENÚNCIA DE ABUSO E EXPLORAÇÃO CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE.VOCÊ FICA NO ANONIMATO”.

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-circulatorio.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-digestivo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-esqueletico.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-muscular.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-nervoso.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-respiratorio.htm


Nome_____________________________________________________________6º__Nº_____
HISTÓRIA

( 12º Roteiro – 1º semana de junho)

Aula 1: Ler os textos e assistir ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=_3QEeJnh9j4

As grandes civilizações e suas organizações
Toda civilização humana precisa de dois recursos básicos para se desenvolver que são

água e terra. Portanto, onde houvesse água em abundância existiria terra fértil, de forma que, o
homem poderia plantar, colher, criar animais e, podendo controlar a produção de comida, não
teria necessidade de se mudar continuamente.

(https://www.sohistoria.com.br/ef2/mesopotamia)

As primeiras civilizações se formaram a partir de quando o homem descobriu a agricultura
e passou a ter uma vida mais sedentária, por volta de 4.000 a.C. Essas primeiras civilizações se
formaram em torno ou em função de grandes rios: A Mesopotâmia estava ligada aos Rios Tigre e
Eufrates, o Egito ao Nilo, a Índia ao Indo, a China ao Amarelo.

Foi no Oriente Médio que tiveram início as civilizações. Tempos depois foram se
desenvolvendo no Oriente outras civilizações que, sem contar com o poder fertilizante dos
grandes rios, ganharam características diversas. As pastoris, como a dos hebreus, ou as
mercantis, como a dos fenícios. Cada um desses povos teve, além de uma rica história interna,
longas e muitas vezes conflituosas relações com os demais.

MESOPOTÂMIA
A estreita faixa de terra que se localiza entre os rios Tigre e Eufrates, no Oriente Médio,

onde atualmente é o Iraque, foi chamada na Antiguidade, de Mesopotâmia, que significa “entre
rios” (do grego, meso = no meio; potamos = rio). Essa região foi ocupada, entre 4.000 a.C. e 539
a.C, por uma série de povos, que se encontraram e se misturaram, empreenderam guerras e
dominaram uns aos outros, formando o que denominamos povos mesopotâmicos: SUMÉRIOS,
BABILÔNIOS, HITITAS, ASSÍRIOS e CALDEUS são alguns desses povos.

Esta civilização é considerada uma das mais antigas da história.
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Aula 2: Responder as ATIVIDADES no roteiro e depois copiá-las no caderno para estudo.
Aula 3: Correção das atividades e tirar dúvidas pelo Watssap ou Google Meet.

ATIVIDADES
1) Toda civilização humana precisa de dois recursos básicos para se desenvolver que são água e
terra. Assinale as alternativas que apresentam utilidades da água para os seres humanos:

(    ) beber

(    ) Irrigar as plantas

(    ) navegação

(    ) dar de beber aos animais

2) Relacione a civilização ao rio que possibilitou seu desenvolvimento:

( A ) Mesopotâmia ( ) Nilo

( B ) Egito ( ) Indo

( C ) Índia ( ) Tigre e Eufrates

( D ) China ( ) Amarelo

3) A Mesopotâmia é considerada uma das mais antigas da história. Estava localizada entre os
rios Tigre e Eufrates, no Oriente Médio, onde atualmente é o Iraque. E seu nome significava:

a) Terra entre rios

b) Rios entre as terras

c) Cidades fluviais

d) Terras antiga

4) Complete a frase:

A mesopotâmia foi ocupada, entre 4.000 a.C. e 539 a.C, por uma série de povos,

denominados povos mesopotâmicos, como por exemplo: SUMÉRIOS, ________________,

HITITAS, ____________________ E CALDEUS.
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GEOGRAFIA

(12º ROTEIRO - 1º SEMANA DE JUNHO)

Aula 1: Ler o texto e assistir o vídeo https://www.youtube.com/watch?v=e8y46pmWBVY
Aula 2: Responder as atividades do roteiro e copiá-las no caderno.
Aula 3: Correção das atividades, tirar dúvidas pelo WhatsApp ou Google Meet.

ORIENTAÇÃO E LOCALIZAÇÃO NO ESPAÇO GEOGRÁFICO
Quando você sai de sua casa para outra cidade, não deve se preocupar apenas com a

distância entre esses lugares ou com o tempo que vai gastar para percorrê-la. É preciso também
observar qual a direção a ser tomada, pois é a partir do lugar onde você está que poderá localizar
o lugar para onde vai. Os meios de orientação são vários: o Sol, a constelação do Cruzeiro do
Sul (no hemisfério sul), a bússola. Entretanto, para utilizar qualquer um deles, é preciso conhecer
os pontos cardeais, que são à base desses meios de orientação. Os pontos cardeais são quatro:
NORTE, SUL, LESTE e OESTE.

Orientação pelo Sol e pela Lua Há muito tempo as pessoas
utilizam os astros para se orientar, sendo o Sol o mais
empregado. Para você se orientar pelo Sol, precisa saber
onde ele aparece ou desaparece todos os dias. A direção em
que o Sol aparece todos os dias chama-se Leste ou Nascente
ou Oriente e o lugar onde se põe é Oeste, ou poente ou
ocidente. É importante destacar que o Sol não nasce
exatamente no mesmo ponto todos os dias do ano. Existe
uma pequena variação, de acordo com as estações do ano

(como no inverno e no verão).
Orientação pelo Sol

O Cruzeiro do Sul é uma
constelação formada por cinco
estrelas principais com o formato de
uma cruz. A estrela que se encontra
na extremidade inferior da cruz é a
Estrela de Magalhães que indica o
Sul, por meio do qual se pode
encontrar os outros pontos cardeais.

• OSudeste (SE), entre o Sul e o Leste.
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https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/orientacao-localizacao

ATIVIDADES

QUESTÃO 1: Sobre a orientação no espaço geográfico, associe:

(A) BÚSSOLA
(B) GPS
(C) SOL

( ) os pontos de orientação, chamados pontos cardeais, foram determinados com base na
observação deste meio de orientação.
( ) instrumento de orientação semelhante a um relógio, possui uma agulha imantada que sempre
aponta para o norte.
( ) meio moderno de orientação, que permite localizar com precisão um objeto em qualquer lugar
da superfície da Terra.

QUESTÃO 2: Qual desses aparelhos de orientação usa uma rede de satélites artificiais que
permite localizar precisamente um objeto em qualquer lugar da terra?

a) Rosa dos Ventos b) Astrolábio c) GPS d) Bússola e) Sextante

QUESTÃO 3: Os pontos colaterais ficam entre os pontos cardeais.
Entre o Norte e o Leste está o _______________________
Entre o Sul e o Leste está o     _______________________
Entre o Sul e o Oeste está o    _______________________
Entre o Norte e o Oeste está o _______________________

QUESTÃO 4: Preencha as lacunas da frase abaixo:
“Nosso sistema de orientação baseia-se no movimento aparente do __________. A partir desse
movimento aparente foram estabelecidos os primeiros pontos cardeais a direção onde o Sol
nasce é ___________ e a direção onde o Sol se põe é ________________”.
A alternativa que contém as palavras que completam corretamente a frase acima é:
a) Sol, Noroeste, Oeste.
b) Planeta, Leste, Oeste.
c) Sol, Leste, Oeste.
d) Sol, Oeste, Leste.
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INGLÊS

(12º Roteiro – 1º de JUNHOl)

Caro estudante , estudar um segundo idioma é muito importante para a sua evolução pessoal e
profissional. Pois bem, deixarei algumas dicas para aprimorar o estudo da língua inglesa.
Sempre que possível assista a filmes com legenda;
Ouça músicas em inglês e tente reescrever algumas palavras que entenda, depois pegue a letra original
e compare ;
Ao jogar  videogame, monte em um caderno um banco de palavras em inglês ( das instruções e dicas de
jogos).
Assim  acabará ampliando seu conhecimento  e aprender ficará mais fácil.

Read (Leia).
Peter´s Family

1- Peter is (Peter tem):

a) Twelve years old
b) Thirteen years old
c) Fourteen years old
d) Sixteen years old

2- In this family there are_________ people (Nesta Família há pessoas).

a) five
b) six
c) seven
d) eight

3- Relacione as colunas :

A - Father (    ) Daniel

B- Mother (    ) Sandra

C- Sister (    ) Caterine

D - Brother (    ) Paul

Page: 17 of 20

“DISQUE 100 – DENÚNCIA DE ABUSO E EXPLORAÇÃO CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE.VOCÊ FICA NO ANONIMATO”.



Nome_____________________________________________________________6º__Nº_____
ARTE

(12º  Roteiro -1º semana de  junho)

Habilidades: (EF69AR14) Analisar e experimentar diferentes elementos (figurino, iluminação,
cenário, trilha sonora, etc) e espaços (convencionais e não convencionais para composição
cênica e apresentação coreográfica individual e coletiva).

Orientação: Aula 1: Leia com atenção o texto e responda as questões. Aula 2: Expositiva com
explicação do texto, das atividades e vídeos na plataforma do google meet e whatsapp.

Lugares onde o movimento dançado acontece

O lugar onde a dança acontece recebe o nome de espaços de apresentação da dança
convencionais e não convencionais.

Consideramos espaços convencionais os estúdios de dança, espaços culturais, o teatro,
os salões e o palco.

Nos estúdios de dança o ambiente é preparado para receber pessoas interessadas em
aprender dançar, geralmente é uma sala grande com espelhos.

O espaço cultural é um lugar que permite que as pessoas tenham acesso a uma cultura
com a realização de atividades teatrais, dançantes, de cinemas e museus.

O espaço teatral é o lugar onde acontecem apresentações e espetáculos, tanto de dança
como de teatro. Nesses ambientes temos características que o compõem como o roteiro
coreográfico, o público, figurinos, maquiagem, cenário, iluminação, som e diretor coreógrafo.

Os salões são os espaços definidos para proporcionarem segurança e uma correta
apreciação das danças e dançarinos levando em consideração o posicionamento, a iluminação,
possibilidade de distanciamento e circulação do espectador.

Palco composto por estrado ou tablado destinado às representações, geralmente de
madeira, podendo ser fixo ou móvel, e que pode apresentar diversos formatos, de acordo com a
localização da plateia.

Para responder às questões 1, 2 e 3 observe as imagens, perceba os elementos que
a compõem e assinale a alternativa correta.
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QUESTÃO 01: Que lugar convencional de dança é esse?

a- ( ) salões

b- ( ) estúdio

c- ( ) espaço cultural

d- ( ) teatro

QUESTÃO 02: Que lugar convencional de dança é
esse?

a- ( ) salões

b- ( ) palco

c- ( ) estúdio

d- ( ) teatro

QUESTÃO 03: Que lugar convencional de
dança é esse?

a- ( ) salões

b- ( ) estúdio

c- ( ) palco

d- ( ) teatro
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EDUCAÇÃO FÍSICA

(12º roteiro –1º semana de  junho)
ATIVIDADE FÍSICA E SAÚDE

Manter hábitos saudáveis é importante em qualquer fase da vida, mas é na infância que adquirimos o
gosto por ter um estilo de vida que preza pela saúde e pelo bem-estar. Correr, pular, girar e dançar são
movimentos que fazem parte das brincadeiras infantis. Embora esses movimentos sejam considerados
como um tipo de exercício, é importante que crianças e adolescentes mantenham a prática de alguma
modalidade.

A prática de atividades físicas ajudam no desenvolvimento motor, cognitivo, físico e social de crianças e
adolescentes, além de prevenir doenças.
Os benefícios da atividade física são muitos.

- Estimula o crescimento e desenvolvimento
- Melhora postura e equilíbrio
- Fortalece ossos, músculos e articulações
- Domínio corporal
- Autoestima elevada
- Socialização
- Promove a saúde
- Minimiza obesidade e depressão

Além de benefícios físicos, devemos estimular bons hábitos, como ter uma alimentação saudável, beber
água adequadamente, dormir bem, isso ajuda a ter uma melhor qualidade de vida.

Agora você conhece a pirâmide de atividade,observe no seu dia-a-dia, as atividades que você pratica,
e caso ainda não tenha um hábito crie uma rotina e escreva aqui. Caso tenha uma rotina de atividades,
relate também as sensações e benefícios adquiridos.
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