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1º ROTEIRO DE JUNHO ou 13ª ATIVIDADE – JUNHO/2021 
 
 

NOME: _______________________________________________________ 6º ANO _____ 
 

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

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

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

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

 Os professores criaram grupos de WHATSAPP para a melhor 
comunicação entre todos; 

 ENTREGAR DO DIA 07/06/21 ATÉ 11/06/21. 
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GRAMÁTICA – PROF.ª EDNA – 6º ANO 

1ºROTEIRO DE JUNHO 2021 

1ª aula 

Encontro consonantal e vocálicos 

Os encontros vocálicos são o encontro de vogais ou semivogais, sem consoantes entre elas. 
Exemplos: mãe, poeta, piada. Os encontros vocálicos são classificados em ditongo, tritongo e hiato. 
Os encontros consonantais são a sequência de duas ou mais consoantes, sem a presença de vogais 
entre elas. 

 DITONGO: quando dois sons vocálicos (vogais) estão juntas na mesma sílaba. 

Ex: 

 PEIXE 
 SAUDADE 
 PAIXÃO 

TRITONGO: quando três vogais estão juntas na mesma sílaba. 

Ex: 

 PARAGUAI 

 SAGUÃO 

HIATO: é o encontro de duas vogais numa palavra, cada uma pertencendo a uma sílaba diferente. 

Exemplo:  

saúde (sa-ú-de), 

 moeda (mo-e-da), 

 saída (sa-í-da),  

coelho (co-e-lho). 

Isso significa que para uma palavra ser hiato ela tem que conter duas vogais juntas, mas que 
ficam separadas quando se faz a separação de sílabas. 

2ª e 3ª aula 

Encontro vocálico: ditongo, tritongo e hiato 

1) Destaque os encontros vocálicos: 

Mamão            moeda       goiaba         saia            colchão 

Cauda              lua              dia          limão         minguou 
Paraguai        colmeia        oito          praia           iguais 

https://www.infoescola.com/linguistica/silaba/
https://www.infoescola.com/linguistica/silaba/
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2) Leia a poesia e depois escreva as palavras que possuem encontro vocálico. 

Existiu ou não existiu 
Meu dente foi ficando mole… caiu. 

O passarinho da gaiola… fugiu. 
A mãe se arrumou toda… saiu. 

Parecia que ia chorar, mas riu. 

Dinossauro para impossível, mas… existiu. 
Laura Góes 

 
                                                Livro de leitura (Aprender brincando 

                                                          Quinteto Editorial, São Paulo. 

 3) Escreva abaixo três palavras com ditongo, três com hiato e três com tritongo. 

 

4) Leia as palavras abaixo e faça uma lista apenas com as que contenham tritongo. 

Enxaguou     criança     averiguou     coração 
Saguões        enxaguei   afiou       aguei 

 
 

5) Separe as sílabas das palavras e classifique os encontros vocálicos em ditongos e hiatos. 

Ruído -  

Lousa - 

Teatro - 
Aproveitou – 

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

1ºROTEIRO DE JUNHO 2021 

INTERPRETAÇÃO TEXTUAL 

                                                               Tela “A família” de Tarsila do Amaral”   

 

Disponível em: Acesso em: 24/04/2020 (Atividade adaptada) 
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1ª aula 

1) Este quadro representa um modelo de família moderna ou tradicional? Justifique: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 2) Quantas pessoas compõem esta família? Todos são adultos? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3) Há apenas pessoas retratadas na obra? Justifique: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

4) Você tem algum animal de estimação? Você o considera membro da sua família? 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

5) Quantas pessoas fazem parte da sua família? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

                                                      2ª aula 

1) Antigamente, nas famílias tradicionais a mãe e o pai tinham papeis bem definidos. Em sua opinião, 

qual era o papel de cada um deles, neste modelo de família? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 2) Atualmente a formação das famílias é tradicional (pai, mãe, filhos)? Explique como podem ser as 

famílias nos dias de hoje. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 3) Como é composta a sua família? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4) Por quê é tão importante ter uma família? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 5) Como é sua convivência com sua família? O que pode melhorar? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

  6) É possível identificar se essa família mora na zona urbana ou na zona rural? Justifique: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

3ª aula 
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Desafio - Todos os membros da família podem e devem ajudar nas tarefas domésticas!! Participar e 

contribuir com os serviços da casa faz com que criemos um senso de colaboração e valorização do 

outro. Então você pode fazer uma lista das tarefas diárias e definir as funções que cada um deve 

realizar. (FAÇA EM UMA FOLHA A PARTE). 

4ª aula 

Vamos lá alunos: Agora é a vez de vocês descreverem como é a sua família. 

É um relato breve, com poucas linhas, máximo 10linhas. (FAÇA EM UMA FOLHA A PARTE) 

HISTÓRIA – PROF.ª CLEIDE – 6º ANO 

1ºROTEIRO DE JUNHO 2021 
Nome: 

 
CIVILIZAÇÕES HIDRAULICAS 

 
O Egito é um país situado no continente africano. A sua capital atual é a cidade do Cairo. O Egito 

Antigo foi uma das mais importantes e brilhantes civilizações de toda a Antiguidade. Eu particularmente 

a considero bastante instigante. Quando falamos em Egito, imediatamente lembramos em rio Nilo, 

pirâmides, múmias, esfinge, faraós, etc. 

A vida egípcia estava regulada pelas cheias do rio Nilo. Quando as águas voltavam ao leito normal 

deixavam o solo recoberto com um limo que fertilizava a terra para a agricultura. Para melhor aproveitá-

lo, os egípcios desenvolveram sistemas de medida e escrita baseada nos hieróglifos. 

Quanto à religião eram politeístas e no seu panteão cultuavam o deus do Sol, Rá e o deus dos Vivos, 

Hórus, entre vários outros.  

A História do Egito Antigo foi dividida em dois períodos: período Pré-Dinástico e período Dinástico. 

O período Pré-Dinástico foi formado a partir da mistura de diversos povos, a população era dividida 

em vários clãs, que se organizavam em comunidades chamadas nomos. Estes funcionavam como se 

fossem pequenos Estados independentes. Por volta de 3500 a.C., os nomos se uniram formando dois 

reinos: o Baixo Egito, ao Norte e o Alto Egito, ao Sul. Posteriormente, em 3200 a.C., os dois reinos foram 

unificados por Menés, rei do alto Egito, que se tornou o primeiro faraó, criando a primeira dinastia que 

deu origem ao Estado egípcio. 

Começava um longo período de esplendor da civilização egípcia, também conhecida como a era dos 

grandes faraós. A antiga sociedade egípcia estava dividida de maneira rígida e nela praticamente não 

havia mobilidade social. 

No topo da sociedade encontrava-se o Faraó e sua imensidão de parentes. O faraó era venerado 

como um verdadeiro deus, pois era considerado como o intermediário entre os seres humanos e as 

demais divindades. Por isso, era uma monarquia teocrática, ou seja, um governo baseado nas ideias 

religiosas. 

Abaixo do faraó e de sua família vinham as camadas privilegiadas como sacerdotes, nobres e 

funcionários. Na base da pirâmide social egípcia estavam os não privilegiados que eram artesãos, 

camponeses, escravos e soldados. 

Os sacerdotes formavam, junto com os nobres, a corte real. Tanto a nobreza como o sacerdócio 

eram hereditários compondo a elite militar e latifundiária.  
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Os escribas estavam a serviço do Estado para planejar, fiscalizar e controlar a economia. Por isso, 

sabiam ler e escrever e eram eles que anotavam os feitos do faraó durante o seu reinado. Estes textos 

seriam colocados nos seus túmulos quando morressem.  

Já o exército era constituído por jovens que eram convocados em tempo de guerra e soldados 

mercenários estrangeiros contratados pelo Estado. Por sua parte, os artesãos eram trabalhadores 

assalariados que exerciam diferentes ofícios como cortadores de pedra, carpinteiros, joalheiros, etc. Os 

camponeses formavam a maior parte da população, trabalhavam na agricultura, na criação de animais e 

deviam pagar altos impostos. 

Atualmente, as mulheres, lutam pela igualdade, já na sociedade egípcia, as mulheres tinham uma 

posição de prestígio. Podiam exercer qualquer função política, econômica ou social em igualdade com 

os homens de sua categoria social. Isto significava, inclusive, que poderiam ser faraós, como foi o caso 

de Cleópatra. Com certeza, Cleópatra foi a mulher mais importante do Egito Antigo. A civilização egípcia 

foi extremamente sofisticada e suas marcas estão entre nós até a atualidade. 

Os egípcios, como todos os povos da Antiguidade, eram ótimos astrônomos e observando a trajetória 

do sol dividiram o calendário em 365 dias e um dia em 24 horas, que é usado até hoje pela maioria dos 

povos ocidentais. 

Na medicina, os egípcios escreveram vários tratados sobre remédios para cura das doenças, 

cirurgias e descrição do funcionamento dos órgãos. Também existiam os médicos especialistas e seus 

ajudantes, equivalentes aos atuais enfermeiros. 

Na escrita, a sociedade egípcia desenvolveu a escrita pelos hieróglifos. Estes eram figuras de 

animais, partes do corpo ou objetos do cotidiano que era utilizado para registrar a história, os textos 

religiosos, a economia do reino, etc. 

A principal arte desenvolvida no Egito Antigo foi a arquitetura. Profundamente marcada pela 

religiosidade, as construções voltaram-se principalmente para a edificação de grandes templos como os 

de Karnac, Luxor, Abu-Simbel e as célebres pirâmides de Gizé, que serviam de túmulos aos faraós, entre 

as quais se destacam Quéops, Quéfren e Miquerinos.  

A pintura egípcia era muito peculiar, pois representava o corpo de frente, mas a cabeça estava 

sempre de perfil, caso o retratado estivesse de pé. No entanto, se estivesse sentado, tanto o corpo como 

a cabeça estariam de perfil. Pintavam-se as paredes dos palácios, templos e especialmente, as tumbas 

destinadas aos faraós. A pintura representava cenas familiares e do cotidiano do reino, como procissões, 

nascimento e morte, mas também, o cultivo e a colheita. Hoje, as pinturas nos permitem reconstruir o dia 

a dia dos egípcios.  

A escultura egípcia, de grande porte, retratava as esfinges, criaturas fantásticas, deuses e faraós. 

Merece atenção as obras de pequeno tamanho como os sarcófagos, de pedra ou madeira, nos quais os 

artífices procuravam reproduzir as feições do morto, para ajudar a alma a encontrar o corpo. Alguns, 

inclusive, chegavam a incrustar pupilas de cristal nos olhos.  

O rio Nilo era responsável por mover a economia, pois após as cheias, quando a terra estava fértil, 

plantavam-se trigo, cevada, frutas, legumes, linho, papiro e algodão. De igual maneira, o Nilo servia para 

pesca e garantia a unidade política ao antigo Egito, porque era uma via utilizada para comunicar os dois 

pontos do território. Para melhor aproveitar o rendimento do terreno, os egípcios desenvolveram sistemas 

de medida e contagem. Afinal, os impostos eram pagos conforme o tamanho da área cultivada e era 

preciso anotar com exatidão as quantidades cobradas. A terra pertencia ao faraó e os camponeses eram 

obrigados a dar parte de seus produtos para o Estado em troca do direito de cultivar o solo. No entanto, 

a construção de diques, reservatórios e canais de irrigação era tarefa do Estado, que empregava tanto 

mão de obra livre quanto escrava para fazê-lo. 

 
ATIVIDADES 
 
1-) Em qual continente situa-se o Egito? ___________________________________________________ 
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2-) Qual é a sua capital? _______________________________________________________________ 

3-) Qual a importância do rio Nilo aos egípcios da Antiguidade 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

4-) Quais são os períodos históricos do Egito? 

__________________________________________________________________________________ 

5-) Apresente a definição de nomos. _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6-) Qual foi a importância de Menés para a história do Egito Antigo? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

7-) Em termos sociais, quais a funções que desempenhavam um faraó e os escribas?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

8-) Como era a composição do exército do Egito Antigo? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

9-) Qual era a posição social das mulheres no Egito Antigo? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

GEOGRAFIA – PROF.ª SANDRA – 6º ANO 

1ºROTEIRO DE JUNHO 2021 

AULA 1  

(EF06GE03) escrever os movimentos do planeta e sua relação com a circulação geral da atmosfera, o 

tempo atmosférico e os padrões climáticos especificando e caracterizando cada um dos movimentos e 

destacando as consequências de cada um deles Alinhados a BNCC.> COMPETÊNCIAS GERAIS: 1, 2, 4,5 E 

6. COMPETENCIAS ESPECIFICAS 1, 3, 4, E 5. 

a Terra» nosso planeta no universo 

Acredita-se que o Universo originou-se de uma grande explosão… 

…O Big Bang 

https://atlasescolar.ibge.gov.br/a-terra.html


8 
 

 

A escala do Universo 

Nós estamos em algum ponto desta gigantesca estrutura que se expande. Ao olharmos em direção ao 

exterior do nosso planeta, podemos ver que o Universo é formado por estruturas sucessivamente 

maiores. A Terra é um dos oito planetas que gravitam em torno do Sol, e o Sol é uma das duzentas 

bilhões de estrelas na galáxia da Via Láctea. A Via Láctea é um membro extenso de um cúmulo 

(aglomerado de galáxias) conhecido como Grupo Local, que, por sua vez, é membro do Supercúmulo 

Local (um dos aproximadamente cinquenta cúmulos que formam, em conjunto, a maior estrutura 

conhecida do Universo).  

 

Esta gigantesca explosão, que ocorreu entre 15 e 

10 bilhões de anos atrás, é chamada Big Bang. 

Toda matéria que existe formou-se em uma fração 

de segundo, em um espaço infinitamente 

pequeno, e estendeu-se a uma velocidade 

incrível, de maneira simultânea. À medida que o 

Universo se expandia, as temperaturas 

extremamente altas da matéria expelida 

diminuíam. Com esse resfriamento, as diminutas 

partículas fundamentais se combinaram e 

formaram prótons e nêutrons, que por sua vez 

formaram os átomos dos gases hidrogênio e hélio. 

Esses gases formam na atualidade a maior parte 

do Universo. Segundo estudos atuais, o Universo 

continua se expandindo. Talvez um dia esse 

movimento possa se deter, ocorrendo uma 

contração final, chamada pelos cientistas de Big 

Crunch. 

 

O Sistema Solar> É composto pelo 

Sol e todos os corpos celestes que 

orbitam ao seu redor, que incluem oito 

planetas e seus respectivos satélites 

naturais (como é o caso de nossa 

Lua), os planetas-anão (Plutão, 

Ceres, Makemake, Haumea e Eris) e 

seus satélites, bem como os 

asteroides, cometas e outras 

incontáveis partículas. 

Sol> O Sol é o maior corpo do sistema 

solar, com massa aproximada de 

1,989x1030 kg, o que representa 

99,8% da massa total do Sistema 

Solar. Tem um raio aproximado de 695 

508 km e encontra-se a 

aproximadamente 150 milhões de km 

da Terra. É composto principalmente 

por hidrogênio (91%) e hélio (8,9%). A 

temperatura no seu núcleo é de 

aproximadamente 15 000 000°C, e na 

sua superfície chega a 5 500°C. 
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AULA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercúrio> É o planeta mais próximo 

do sol (aproximadamente 58 milhões 

de km), além de ser o menor planeta 

do Sistema Solar (raio aproximado de 

2 440 km). Um dia em Mercúrio 

equivale a 59 dias terrestres, e um ano, 

a 88 dias terrestres. As temperaturas 

na superfície de Mercúrio são 

extremas, chegando a 430°C durante 

o dia e -180°C durante a noite. 

     

     

 
Vênus> É o planeta mais similar à 

Terra quanto à estrutura e ao tamanho. 

Encontra-se a aproximadamente 108 

milhões de km do Sol. É o planeta mais 

quente do Sistema Solar, sendo que 

as temperaturas em sua superfície 

podem alcançar 471°C. Um dia em 

Vênus equivale a 243 dias terrestres, e 

um ano, a 225 dias terrestres.> 

,milhões de km do Sol e tem um raio 

aproximado de 6 371 km. Leva 23,9 

horas para dar uma volta em torno de 

seu eixo (um dia) e 365,25 dias para 

dar uma volta em torno do Sol (um 

ano). 

 

Terra 

Encontra-se a aproximadamente 150 

milhões de km do Sol e tem um raio 

aproximado de 6 371 km. Leva 23,9 

horas para dar uma volta em torno de 

seu eixo (um dia) e 365,25 dias para 

dar uma volta em torno do Sol (um 

ano). 

 
Marte> Encontra-se a 

aproximadamente 228 milhões de km 

do Sol e possui raio aproximado de 3 

390 km. Um dia em Marte equivale a 

24,6 horas terrestres, e um ano, a 687 

dias terrestres. Existe água em Marte, 

mas na forma de gelo e salgada, nas 

regiões polares. As temperaturas em 

sua superfície variam de 20°C ou 

mais até -153°C ou menos. Possui 

duas pequenas luas (Phobos e 

Deimos).> 

Cinturão de Asteroides 

Entre Marte e Júpiter há um denso 

cinturão de asteroides, composto por 

fragmentos de um planeta que não 

chegou a se formar. 

 

 

Júpiter>Encontra-se a 

aproximadamente 778 milhões de 

km do Sol e possui raio aproximado 

de 70 000 km. Um dia em Júpiter 

equivale a 9,9 horas terrestres, e 

um ano, a em torno de 12 anos 

terrestres. Tem mais de cinquenta 

luas na sua órbita, sendo as 

principais: Europa, Callisto, 

Ganymede e Io. 

 

Saturno> Encontra-se a aproximadamente 1,4 bilhões de km 

do Sol e possui raio aproximado de 58 232 km. Em Saturno, 

um dia equivale a 10,7 horas terrestres, e um ano, a 29 anos 

terrestres. É circundado por 53 luas confirmadas e nove a 

confirmar, além dos chamados “anéis” (pedaços de cometas, 

asteroides e luas).> 

Urano 

Encontra-se a aproximadamente 2,9 

bilhões de km do Sol e possui um raio 

aproximado de 25 362 km. Um dia em 

Urano equivale a 17 horas e 14 

minutos terrestres, e um ano, a 84 

anos terrestres. É circundado por 27 

luas confi rmadas, além de 13 

“anéis”.> 

Netuno 

Encontra-se a aproximadamente 4,5 bilhões de km do Sol e 

possui raio aproximado de 24,6 km. Um dia em Netuno 

equivale a 16 horas terrestres, e um ano, a 165 anos 

terrestres. É circundado por cinco “anéis” e 13 luas 

conhecidas.> 
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AULA 3 

ATIVIDADES 

1) O Big Bang é a teoria mais aceita sobre o surgimento do Universo. O que essa teoria diz? 

 

 

2) A Terra é um astro iluminado e o Sol, um astro luminoso. Explique a diferença entre eles. 

 

 

 

O Movimento de Translação> É o movimento 

que a Terra realiza ao redor do Sol. Dura 

aproximadamente 365 dias. Esse movimento dá 

a noção temporal de ano. Para compatibilizar o 

nosso calendário com a órbita ao redor do sol, a 

cada quatro anos é acrescentado um dia a mais 

(ano bissexto). 

O Movimento de Rotação> O movimento que a 

Terra realiza ao redor de seu próprio eixo 

imaginário é chamado de rotação e leva 

aproximadamente 24 horas para se completar. 

Chamamos esse período de dia. Durante este 

intervalo de tempo uma parte do planeta está 

iluminada enquanto outra está escura, dando 

origem aos dias e às noites. 

 

. 

 

As Estações do Ano> A órbita terrestre é elíptica, o 

que aproxima nosso planeta do Sol em determinados 

momentos (periélio) e o afasta em outros (afélio). 

Essa variação é muito pequena (cerca de 2% 

apenas). Porém, ao contrário do que muitos pensam, 

as estações do ano não ocorrem por causa dessa 

variação da proximidade da Terra em relação ao Sol 

durante o ano. Se assim fosse, teríamos na mesma 

época do ano a mesma estação nos dois hemisférios, 

o que não é verdade, pois quando é verão no 

hemisfério norte é inverno no hemisfério sul e vice-

versa. As estações do ano são decorrentes 

principalmente da posição do eixo inclinado da Terra. 

Devido à inclinação aproximada de 23,5º do eixo de 

rotação da Terra em relação ao eixo perpendicular ao 

plano de sua órbita em torno do Sol, a luz solar não 

atinge igualmente os dois hemisférios: numa dada 

época do ano, um dos hemisférios fica mais voltado 

para o Sol. Isso resulta em estações do ano opostas: 

quando é verão no hemisfério norte, é inverno no sul; 

quando é primavera no norte, é outono no sul, e 

assim sucessivamente. As estações do ano, 

portanto, também podem ser considerada uma das 

consequências do movimento de translação da Terra.  
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3) Escreva o que é: 

a) Galáxia; ______________________________________________________ 
 

b) Sistema Solar; _________________________________________________ 
 
c) Planeta. _______________________________________________________ 
 
4) Complete o quadro abaixo, e complete-o com seu “endereço” no Universo. 

Galáxia  
 

Sistema  
 

Planeta  
 

 

5) DESAFIO 

 A origem do nome planetas do Sistema Solar deve-se à mitologia greco-romana. Isto ocorre 
porque, na Antiguidade, o céu era associado a deuses, e essa opção também ajudou a evitar possíveis 
polêmicas religiosas ou políticas. Uma das deusas que foram homenageadas, tendo seu nome atribuído 
a um planeta, é Vênus, que ganhou essa linda representação de Sandro Botticelli, pintor que viveu entre 
1445 e 1510. 
 Faça uma pesquisa e descubra a história de cada mito que serviu de inspiração para nomear 
astros do Sistema Solar. Procure também, representações artísticas desses personagens da mitologia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS> CURRICULO PAULISTA, BNCC. LIVRO DIDÁTICO TEMPO DE GEOGRAFIA AXÉ 

SILVA E JURANDYR ROSS EDITORA DO BRASIL. 

CIÊNCIAS – PROF.ª KARINA – 6º ANO 
1ºROTEIRO DE JUNHO 2021 

Nome:____________________________________________________________________________ 

AULA 1: SUGESTÃO DE VÍDEOS COMPLEMENTARES: 
https://www.youtube.com/watch?v=MV4UMz5dWjg - Aula Sistema Digestório e Respiratório Ep. 5 

https://www.youtube.com/watch?v=TwZzYXlwRfA - Aula Sistema Cardiovascular Ep. 6 

https://www.youtube.com/watch?v=-7Shprhs3GU - Aula:Sistema Respiratório 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MV4UMz5dWjg
https://www.youtube.com/watch?v=TwZzYXlwRfA
https://www.youtube.com/watch?v=-7Shprhs3GU
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AULA 2: INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DIGESTÓRIO, CIRCULATÓRIO E RESPIRATÓRIO 

 
Nosso corpo é formado por diversos sistemas, entre eles, o sistema digestório, respiratório e 

circulatório. Nas pessoas saudáveis, eles devem funcionar, em total sincronia, como numa linha de 
produção. Para isso, é necessário que ocorra uma boa relação entre eles. Porém, para compreender as 
atividades de cada sistema é necessário analisar as suas principais funções. 

 

chegar a uma parte da célula específica, a mitocôndria (esta é uma organela citoplasmática) que realiza 
diversas reações químicas, transformando a glicose e o oxigênio em energia (ATP), que, por sua vez, é 
necessária para realizarmos todas as nossas funções vitais, como andar, correr, estudar etc. 
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AULA 3 

 

As veias são canais menores, mas tão fortes quanto as artérias. Recebem o sangue vindo dos 

capilares (vasos menores que as veias e que servem para a transição de sangue entre as artérias e as 

veias) e levam o sangue em direção ao coração, para serem encaminhadas para o pulmão. 

AULA 4 
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TEORIA – PROF.º OTANIEL – 6º ANO 

1ºROTEIRO DE JUNHO 2021 

1ª e 2ª Aula 

Múltiplos  

Os múltiplos de um número são obtidos multiplicando o número por um fator. Este fator, por sua vez, é 

também divisor do múltiplo encontrado. 

Exemplo: 

6 é um múltiplo de 2, pois 2 x 3 = 6 

2 é um divisor de 6, pois 62 = 3 

Quando um número é múltiplo de outro é o mesmo que dizer que o primeiro é divisível pelo último. No 
nosso exemplo 6 é múltiplo de 2 e, portanto, é divisível por 2, ou seja, 2 é divisor de 6. 
Sendo assim, os múltiplos de um número podem ser obtidos multiplicando-o por 1, 2, 3, 4, 5…. Logo, 
os múltiplos de um número são infinitos. 
Já os divisores de um número são aqueles cuja divisão tem como resultado um número inteiro, ou seja, 
a divisão é exata. 

Múltiplos de um número 

Podemos representar a fórmula geral para encontrar o múltiplo de um número como: 

b = a x k 

Onde, 
b é o múltiplo 
a é um número natural 
k é um número natural qualquer 
Observe a seguir o conjunto dos múltiplos de alguns números quando k varia de 0 a 10. 

Múltiplos de 2 

x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

M(2) = {0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2 x k, ...} 

Múltiplos de 3 

M(3) = {0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 3 x k, ...} 

Múltiplos de 4 

x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 

M(4) = {0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 4 x k, ...} 

x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 
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Múltiplos de 5 

x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

M(5)= {0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 5 x k, ...} 

Múltiplos de 6 

x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 

M(6)= {0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 6 x k, ...} 

Múltiplos de 7 

x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 0 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 

M(7)= {0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 7 x k, ...} 

Múltiplos de 8 

x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 

M(8) = {0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 8 x k, ...} 

Os múltiplos dos exemplos acima foram obtidos realizando a multiplicação com um número qualquer. 

Note também que todo número natural é múltiplo dele mesmo e o zero só tem um múltiplo, que é o 

próprio zero, mas ele é múltiplo de todos os números. 

MMC - Mínimo Múltiplo Comum 

O mínimo múltiplo comum (MMC) corresponde ao menor número inteiro positivo, diferente de zero, 

que é múltiplo ao mesmo tempo de dois ou mais números. 

Lembre-se que para encontrar os múltiplos de um número, basta multiplicar esse número pela 

sequência dos números naturais. 

Note que o zero (0) é múltiplo de todos os números naturais e que os múltiplos de um número são 

infinitos. 

Para saber se um número é múltiplo de um outro, devemos descobrir se um é divisível pelo outro. 

Por exemplo, 25 é múltiplo de 5, pois ele é divisível por 5. 

Obs: Além do MMC, temos o MDC que corresponde ao máximo divisor comum entre dois números 

inteiros. 

Como Calcular o MMC? 

O cálculo do MMC, pode ser feito, através da comparação da tabuada desses números. Por exemplo, 

vamos descobrir o MMC de 2 e 3. Para isso, vamos comparar a tabuada de 2 e 3: 
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Note que o menor múltiplo em comum é o número 6. Portanto, dizemos que o 6 é o mínimo múltiplo 

comum (MMC) de 2 e 3. 

Essa forma de encontrar o MMC é bem direta, mas quando temos números maiores ou mais de dois 

números, não é muito prática. 

Para essas situações, o melhor é usar o método da fatoração, ou seja, decompor os números em 

fatores primos. Acompanhe, no exemplo abaixo, como calcular o MMC entre 12 e 45 usando esse 

método: 

 

Observe que nesse processo vamos dividindo os elementos pelos números primos, ou seja, aqueles 

números naturais divisíveis por 1 e por ele mesmo: 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19... 

No final, multiplicam-se os números primos que foram utilizados na fatoração e encontramos o MMC. 

3ª e 4ª Aula 

 

https://www.todamateria.com.br/numeros-primos/
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Atividade 

1) Verifique se 84 é um múltiplo de: 

a) 3 

b) 6 

c) 16 

d) 21 

2) Quais são os múltiplos de 3 entre 16 e 35? 

 

3) Quais são os múltiplos de 5 entre 123 e 150? 

 

4). Um kit de meias vem com três pares. Se Roberto comprou uma certa quantidade de kits, é possível 

que ele tenha comprado 23 pares de meias? 

5) Na questão anterior, quais são as sete menores quantidades de pares de meias que Roberto poderá 

ter comprado? 

6) Encontre os múltiplos de 10 e 20 compreendidos entre 1 e 200 e responda: 

a) quais são múltiplos de 10 que também são múltiplos de 20? 

b) qual é o menor múltiplo comum entre eles? 

7). Calcule o mínimo múltiplo comum entre: 

a) 4 e 18 

b) 10 e 25 

c) 6, 9 e 24 

5ª Aula correção  

Fonte: 

https://www.todamateria.com.br/multiplos-e-
divisores/#:~:text=Os%20m%C3%BAltiplos%20de%20um%20n%C3%BAmero%20s%C3%A3o%20obti
dos%20multiplicando,2%2C%20ou%20seja%2C%202%20%C3%A9%20divisor%20de%206. 
https://www.todamateria.com.br/mmc-minimo-multiplo-comum/ 
https://escolaeducacao.com.br/exercicios-sobre-multiplos-e-divisores/ 
https://lereaprender.com.br/exercicios-sobre-minimo-multiplo-comum-mmc/ 

GEOMETRIA – PROF.º OTANIEL – 6º ANO 

1ºROTEIRO DE JUNHO 2021 

Unidades de temperatura 

As unidades mais utilizadas para o trabalho com temperatura são: 

 Graus Celsius (oC); 

 Graus Fahrenheit (oF); 

 Kelvin (K) [unidade-padrão de temperatura segundo o SI]. 

 

https://www.todamateria.com.br/multiplos-e-divisores/#:~:text=Os%20m%C3%BAltiplos%20de%20um%20n%C3%BAmero%20s%C3%A3o%20obtidos%20multiplicando,2%2C%20ou%20seja%2C%202%20%C3%A9%20divisor%20de%206
https://www.todamateria.com.br/multiplos-e-divisores/#:~:text=Os%20m%C3%BAltiplos%20de%20um%20n%C3%BAmero%20s%C3%A3o%20obtidos%20multiplicando,2%2C%20ou%20seja%2C%202%20%C3%A9%20divisor%20de%206
https://www.todamateria.com.br/multiplos-e-divisores/#:~:text=Os%20m%C3%BAltiplos%20de%20um%20n%C3%BAmero%20s%C3%A3o%20obtidos%20multiplicando,2%2C%20ou%20seja%2C%202%20%C3%A9%20divisor%20de%206
https://www.todamateria.com.br/mmc-minimo-multiplo-comum/
https://escolaeducacao.com.br/exercicios-sobre-multiplos-e-divisores/
https://lereaprender.com.br/exercicios-sobre-minimo-multiplo-comum-mmc/
https://brasilescola.uol.com.br/fisica/temperatura-calor.htm
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Para converter uma unidade de temperatura em outra, podemos utilizar as fórmulas a seguir: 

 De graus Celsius para Kelvin: TK = ToC + 273 

 De graus Celsius para Fahrenheit: ToC = ToF-32 

                                                               5          9 

→ Conversão de unidades de temperatura 

Exemplo 1: vamos transformar 45 oC para oF. 

Para realizar a transformação, basta colocar os dados na fórmula abaixo: 

ToC = ToF-32 

  5          9    

 45 = ToF-32 

  5         9     

5.(ToF-32) = 45.9 

5ToF - 160 = 405 

5ToF = 405 + 160 

ToF = 565 

           5   

ToF = 113 oF 

Exemplo 2: vamos transformar 200 K para oC. 

Para realizar a transformação, basta colocar os dados na fórmula a seguir: 

TK = ToC + 273 

200 = ToC + 273 

ToC = 200 – 273 

ToC = - 73 oC 

Atividade 

1) Transforme 150 K  em ºc 

 

 

 

2) Transforme 37ºc para ºF 

 

 
 

Fonte: 

https://brasilescola.uol.com.br/quimica/unidades-

medida.htm#:~:text=As%20unidades%20mais%20utilizadas%20para%20o%20trabalho%20com,Kelvin

%20%28K%29%20%5Bunidade-padr%C3%A3o%20de%20temperatura%20segundo%20o%20SI%5D. 

https://brasilescola.uol.com.br/quimica/unidades-medida.htm#:~:text=As%20unidades%20mais%20utilizadas%20para%20o%20trabalho%20com,Kelvin%20%28K%29%20%5Bunidade-padr%C3%A3o%20de%20temperatura%20segundo%20o%20SI%5D
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/unidades-medida.htm#:~:text=As%20unidades%20mais%20utilizadas%20para%20o%20trabalho%20com,Kelvin%20%28K%29%20%5Bunidade-padr%C3%A3o%20de%20temperatura%20segundo%20o%20SI%5D
https://brasilescola.uol.com.br/quimica/unidades-medida.htm#:~:text=As%20unidades%20mais%20utilizadas%20para%20o%20trabalho%20com,Kelvin%20%28K%29%20%5Bunidade-padr%C3%A3o%20de%20temperatura%20segundo%20o%20SI%5D
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EDUCAÇÃO FÍSICA – PROF.ª LILIAN – 6º ANO 

1ºROTEIRO DE JUNHO 2021 

Nome do aluno  Ano/Série  Nº 

     

                                                        Introdução: Primeiros Socorros 

 Nos roteiros anteriores, desenvolvemos a importância da atividade física, vimos algumas 

possibilidades da execução da mesma na prática e hoje entraremos em um assunto muito importante, 

situações que podemos nos deparar não só na escola, como em outros lugares, como: em casa, rua, 

outros estabelecimentos, entre outros, vejamos: 

 Primeiros Socorros são manobras feitas para tentar estabilizar o quadro em que o indivíduo 

encontra-se (acidentado) até chegar o socorro adequado. Se você não se sente seguro em fazer algo, 

peça ajuda a um adulto. 

Considerações gerais 

 Analise a situação da pessoa acidentada, a partir daí, você passará a socorrer a vítima verificando 

seus sinais vitais (respiração e pulsação) e outras prioridades (estado de consciência, hemorragia, 

pupilas, temperatura e alguma deformidade corporal). 

 Asfixia (sufocação ou engasgo). 

Qualquer um pode prestar socorro a uma pessoa vitima de algum acidente, desde que saiba e 
tenha segurança no que está fazendo. Além disso, deve tentar sempre manter a calma e 
observar o local do acidente. 

                                        Quando um objeto estranho penetra nas vias 
aéreas, ou outro motivo leva a pessoa a parar de respirar, pode haver 
um quadro de asfixia ou parada respiratória. Nesse caso, não há a 
obrigatoriedade de o coração também parar de bater (isso só ocorre 
se as pessoas já esta sem conseguir respirar há um bom tempo). 
Normalmente a pessoa fica agitada e nervosa por que não está 

conseguindo respirar. Se nada é feito para ajudar, a pessoa pode ficar 

com os lábios e dedos arroxeados (cianose) e desmaiar. Nesse 

caso, deve-se: 

 Tentar desobstruir as vias aéreas; 

 Abraçar a pessoa por trás e comprimir o abdome para trás e 

para cima, em um momento único, de maneira brusca, com ela ainda 

em pé. 

Tais procedimentos podem ajudar muito, mas só devem ser realizados com a pessoa 
consciente. 
 

Atividade – Em uma folha responda e grampeie aqui! 
1) O que significa primeiros socorros? 

2) O que devemos fazer se uma pessoa ao seu lado se engasgar comendo 

algo? Explique: 
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EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – PROF.ª SILVIA – 6º ANO 

1ºROTEIRO DE JUNHO 2021 

NOME_____________________________________________________________________________ 

1ª Aula A herança cultural nas festas tradicionais brasileiras 

     A herança cultural brasileira é muito variada, e as diferentes origens da população contribuem para 

que as festas tradicionais populares sejam ricas em cores, música, dança e muitas outras características 

que fazem com que elas sejam únicas e originais. 

     Muitas danças no Brasil e no mundo trazem diferentes significados e compreensão sobre a sociedade, 

o ser humano e a ancestralidade. 

     As festas juninas, por exemplo, marcam a ocupação da rua por pessoas da comunidade e de fora 

dela. A tradição de realizar festas durante o mês de junho tem origem na Europa, que exalta fertilidade 

da terra e a expectativa pelas colheitas que virão. Aos poucos, essas celebrações foram incorporadas 

as tradições religiosas cristãs. Esses festejos costumam ocorrer em quermesses, com muita comida, 

música e dança, além de procissões em homenagem aos santos católicos: Santo Antônio, São João e 

São Pedro. 

     Na região Sudeste, predominam os sons da sanfona e da viola, e os participantes, com roupas e 

chapéus caipiras dançam a típica quadrilha, cujo enredo se inspira em um casamento na roça. 

     No Nordeste, as cidades de Caruaru em Pernambuco, e Campina Grande na Paraíba, reúnem 

milhares de pessoas todas os anos e competem pelo título de maior festa de São João do Brasil, tendo 

o forro como ritmo predominante. 

Atividades (RESPONDA COM LETRA BASTÃO) 

1º Escreva cinco pratos típicos das festas juninas____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

2º No quadro abaixo  ilustre com elementos de festa junina 
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2ª Aula Histórias dançadas e cantadas 

       No Brasil, muitas histórias podem ser contadas por meio de danças, ao ritmo dos sons do gonguê, 

do agbê, de tambores, de ganzás entre outros. Histórias e lendas de amor e de lutas passaram a ser 

exaltadas com alegria e foram transformadas em festas e cultura do povo. 

Bumba meu boi 

      No Nordeste, a história do Bumba meu boi foi inspirada na lenda da Mãe Catirina e do Pai Francisco 

(Chico). 

     Nessa versão, Mãe Catirina e Pai Francisco são um casal de negros trabalhadores de uma fazenda. 
Quando Mãe Catirina fica grávida, ela tem desejo de comer a língua de um boi. Empenhado em satisfazer 
a vontade de Catirina, Chico mata um dos bois do rebanho, que, no entanto, era um dos preferidos do 
fazendeiro. 
     Ao notar a falta do boi, o fazendeiro pede para que todos os empregados saiam em busca dele. 
     Eles encontram o boi quase morto, mas com a ajuda de um curandeiro ele se recupera. Noutras 
versões, o boi já está morto e com o auxílio de um pajé, ele ressuscita. 
     A lenda, dessa maneira, está associada ao conceito de milagre do catolicismo ao trazer de volta o 
animal. Ao mesmo tempo, mostra a presença de elementos indígenas e africanos, tal como a cura pelo 
pajé ou curandeiro e a ressurreição. A festa do Bumba meu boi é celebrada para comemorar esse 
milagre. 
 

Atividades 
1º Assinale V para verdadeiro e F para falso para as questões sobre dança 
(   ) o balé clássico conta história em geral de heróis e heroínas  
(   ) a dança não nasceu dos rituais sagrados 
(   ) nem todas as danças contam histórias 
(   ) as danças podem conter elementos mágicos como ressureição 
(   ) a dança não pode ser considerada patrimônio  
 
2º Dê um colorido ao boi e crie um convite para uma festa folclórica  
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INGLÊS – PROF.ª ROSÂNGELA – 6º ANO 

1ºROTEIRO DE JUNHO 2021 

 

ANIMALS 

 

ATIVIDADES 

              

              

 

 

 

 

 

 Não 

esqueça de 

pintá-los! 

 


