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Memes

Memes são uma forma de comunicação e de expressão recentes, que misturam 
humor, ironia, metáforas e imagens de teor cômico.

Assim como as charges e os cartuns, eles são utilizados para representar situações atuais 
de maneira crítica – tanto sobre questões corriqueiras do dia-a-dia quanto assuntos de 
importância mundial, como política e meio ambiente.

https://demonstre.com/atvidades-com-cartum/


Questão 1- Os memes acima utilizam a linguagem:

a) Verbal
b) Não verbal
c) Mista
d) Nenhuma das alternativas

Questão 2- Os memes geralmente são encontrados nos (as):
a) Jornais
b) Livros
c) Revistas
d) Redes sociais

Questão 3- Os memes geralmente contém :
a) Somente críticas pesadas
b) Humor ,ironia e imagens de teor cômico
c) Somente imagens
d) Somente frases com humor e ironia

Questão 4- Agora é com você! Crie um meme com alguma foto sua e envie no grupo 
do wats ou no privado da sua  professora. Não esqueça de se identificar quando 
enviar colocando nome,  número e série.
Caso você não tenha possibilidades de enviar via wats, crie um meme no espaço 
abaixo. Seja criativo!

 



Nome_________________________________________n°___6° ano_____

Profª Bruna- Gramática 

Flexão dos Substantivos
O substantivo é uma classe variável. A palavra é variável quando sofre flexão (variação). A
palavra menino, por exemplo, pode sofrer variações para indicar:
Plural: meninos                      Feminino: menina
Aumentativo: meninão          Diminutivo: menininho

Flexão de Gênero
Gênero é  a propriedade que as palavras têm de indicar sexo real ou fictício dos seres. Na 
língua portuguesa, há dois gêneros: masculino e feminino.
Pertencem ao gênero masculino os substantivos que podem vir precedidos dos artigos o, 
os, um, uns. Veja estes títulos de filmes:

O velho e o mar
Um Natal inesquecível
Os reis da praia

Pertencem ao gênero feminino os substantivos que podem vir precedidos dos artigos a, 
as, uma, umas:

A história sem fim
Uma cidade sem passado
As tartarugas ninjas

Substantivos biformes
São chamados de substantivos biformes os substantivos que apresentam duas formas
diferentes, uma para o gênero masculino e outra para o gênero feminino:

 o  garoto  -  a  garota;  o  diretor  -  a  diretora;  o  homem -  a  mulher;  o  freguês  -  a
freguesa; o campeão - a campeã; o mestre - a mestra; o ator - a atriz;o duque - a
duquesa; o poeta - a poetisa;

Substantivos uniformes
São chamados de substantivos uniformes os substantivos que apresentam a mesma forma
para o gênero masculino e para o gênero feminino.
Existem três tipo de substantivos uniformes:

 os substantivos comuns de dois gêneros;
 os substantivos sobrecomuns;
 os substantivos epicenos.

Os substantivos  comuns de dois  gêneros apresentam uma só forma para  o gênero
masculino e o gênero feminino:

 o gerente - a gerente; o colega - a colega; o doente - a doente; o artista - a artista; o
turista - a turista;



Os substantivos sobrecomuns e os substantivos epicenos apresentam um só gênero para
o masculino e o feminino.
Os substantivos sobrecomuns se referem a pessoas:

 a pessoa; o indivíduo; a vítima; o ser; a criança;

Os substantivos epicenos se referem a animais:
 a barata; a jiboia; o pinguim; a onça; o boto;

Questão 1- Leia atentamente o poema a seguir, escrito por Jorge Amado, para responder 
às próximas questões.
�
O mundo só vai prestar
Para nele se viver
No dia em que a gente ver
Um gato maltês casar
Com uma alegre andorinha
Saindo os dois a voar
O noivo e sua noivinha
Dom Gato e Dona Andorinha
�
Examine as alternativas a seguir e marque a que contém APENAS palavras do gênero 
feminino que aparecem no poema.
a) mundo - dia - gato.
b) maltês - alegre - dois.
c) alegre - voar - prestar.
d) gente - andorinha - noivinha.

Questão 2- Assinale a alternativa em que todos os substantivos são do gênero masculino:
 a)   fantasma – assombração – profeta
b) profeta – fantasma – telefonema
c) eclipse – alface – champanha
d) mascote – assombração – grama

Questão 3- Há substantivos que têm um só gênero gramatical para designar pessoas de 
ambos os sexos. Uma das alternativas seguintes constituída de três substantivos desta 
espécie é:
a)     A criança, a vítima, o selvagem.
b)     A criança, a testemunha, o agente.
c)     A vítima, a jovem, o parente.
d)     A criança, a vítima, o cônjuge.
 
Questão 4- Segundo os gêneros dos substantivos eles são classificados em dois tipos: 
substantivos biformes e substantivos uniformes. A alternativa que contém somente 
substantivos biformes é
a) criança – gênio                                 b) anjo - cônjuge
c) testemunha – vítima                         d) professor - amigo
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TEORIA DA MATEMÁTICA – 6º ANO   -  1º ROTEIRO DE JUNHO 

Nome:                                                                        6º ano              

NÚMEROS PRIMOS 
 

NÚMEROS PRIMOS: têm exatamente dois divisores, divide por 1 e por ele mesmo. 
Veja a seguir os números primos até 30: 

 
Importante: quando falamos em divisores, estamos falando em divisão exata, quando fazemos 
uma divisão e não temos sobra. 

O número 1 não é primo, pois possui somente um divisor. 
 

• O número 2 é o único número primo que é par.  

• Qualquer outro número par, tem pelo menos três divisores, pois, divide por 1, por ele 
mesmo e também por 2. 

 

Decomposição em fatores primos 
Sabe-se que: 
 
● há infinitos números primos; 
● todo número natural maior que 1 e não primo pode ser escrito como produto de números 

primos. 

Lembrete:  PRODUTO= resultado de uma multiplicação. 
2 x 3 = 6 o produto desta muiltiplicação é 6. 
 

Decompor 540 em fatores primos pelo método prático 

 

540      2 540 é par, portanto é dividido por 2 ( 540 : 2 = 270 ) 

270      2 270 é par, portanto é dividido por 2 ( 270 : 2 = 135 ) 

135      3 135 é divisível por 3  ( 135 : 3 = 45 ) 1+3+5= 9 , 9 é múltiplo de 3 

45 

15 

5 

1 

3 45 é divisível por 3  ( 45 : 3 = 15 ) 4+5 = 9 , 9 é múltiplo de 3 

3 15 é divisível por 3 ( 15 : 3 = 5 ) 1+ 5 = 6 , 6 é múltiplo de 3 

5 5 é primo, portanto divisível por ele mesmo 

540 = 2 . 2 . 3 . 3 . 3. 5 ponto = multiplicação 

EXEMPLOS: 
 

Decompor 400 em fatores primos pelo método prático 
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EXERCÍCIOS 
 

1)Podemos afirmar que número Primo é: 
 

a) formado apenas por números ímpares 

b) formado apenas por números pares. 

c) números que possui apenas dois divisores, é divisível por 1 e por ele mesmo. 

d) números negativos. 

2) Fazendo a decomposição em fatores primos do número 10. Encontramos os seguintes fatores primo: 

a) 10 e 1 

b) 5 e 5  

c) 2 e 5  

d) 10 e 0 

 

3) Sou o único número primo par existente. Quem sou eu? 

a) 8 

b) 12 

c) 2 

d) 22 

 

4) As idades atuais dos meus dois filhos são números primos. O produto das duas idades é 10. Que idade 

eles têm? 

a) 1 e 10 

b) 0 e 10 

c) 2 e 5 

d) 5 e 7 

5) Das sequências abaixo, aquela contém somente números primos é: 

a) 0,2,4,6 e 8 

b) 1,3,5,7 e 9 

C) 2,3,5 e 7  

d) 2,3,4 ,7 e 9 
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Nome:                                                                        6º ano              

Medidas de Temperatura 
 

Temperatura é a quantidade de calor existente num lugar ou num corpo 

Para medir a temperatura do corpo humano,bem como a temperatura do ar, da água etc..  usamos o 

termômetro. 

No Brasil é utilizada a escala Celsiu, a escala é divididad em 100 partes iguais, nomeadas graus. 

Quando estamos bem de saúde, a temperatura considerada normal, varia de 36° C a 37 Cº. 

 

 

 

Por que a mãe de Pedro disse que ele estava com febre? 

Resposta: _ sua temperatura esta marcando 39,5  

 

 

 

Exercícios 
 

1)  A temperatura de uma pessoa é 36,5 graus. Jane esta com febre e sua temperatura esta 
medindo 39 graus. Quantos graus acima do normal esta a temperatura de jane? 

a) 5 graus 
b) 2 graus 
c) 3,5 graus 
d) 2,5 graus 

 



2) Paulo pegou Dengue e esta com febre. Sua mãe mediu sua temperatura . Veja a ilustração 
do termômetro que marca a temperatura dele. 

 
Esse termômetro está marcando: 

a) 350 c 
b) 420 c 
c) 38,50 c 
d) 380 c 

 
 

 
3) Analisando o gráfico, responda: Qual foi a hora mais fria do dia na cidade de Limoeiro? 

  
a) 6h     (      ) 
b) 7h     (      ) 
c) 8h     (      ) 
d) 20h   (      ) 

 
 
 
 
 
 
 

4) Analisando o gráfico, responda: Qual foi a maior temperatura registrada no dia, na cidade 
de Limoeiro? 

  
a) 20 graus     (      ) 
b) 15 graus     (      ) 
c) 10 graus     (      ) 
d)   5 graus     (      ) 

 
 
 
 
 
 

 
5)Veja o gráfico abaixo: 

 
Olhando para o gráfico, qual o ano em que a temperatura atingiu a sua menor marca?  

RESPOSTA:_____________________ 



Escola Municipal Maria Lucia de Almeida Lucca Bittencourt Ano letivo de 2021 
Atividades de Ciências para o sexto Ano do Ensino Fundamental. 

Atividade 1º Sistema Nervoso, locomotor e esquelético. Mês de Junho (Prof. Wiliam B Rocha) 
NOME DO ALUNO_____________________________ 

 
O sistema locomotor é formado pelos ossos, articulações e músculos esqueléticos e representa 
a integração entre o Sistema Esquelético e o Sistema Muscular. O sistema locomotor 
responsável pela sustentação, locomoção e movimentação do corpo. Vamos aprender sobre os 
dois sistemas que compõem o Sistema Locomotor: Sistema Esquelético O sistema esquelético 
tem como função a sustentação do corpo, a proteção de órgãos internos, armazenamento de 
minerais e íons e produção de células sanguíneas. Esqueleto: O esqueleto é constituído por 
diversos ossos e estruturas associadas, como as cartilagens, tendões e ligamentos. O crânio é a 
estrutura mais complexa do esqueleto. A coluna vertebral dá a sustentação ao corpo. É formada 
pelas vértebras, que se alternam com discos intervertebrais. O esqueleto é dividido em dois grandes 
conjuntos ósseos: 
Esqueleto Axial: constituído pelos ossos da cabeça e da coluna vertebral; 
Esqueleto Apendicular: constituído pelos ossos dos braços e pernas. 
 
Principais ossos do corpo humano 

 
 

 

    Musculo cardíaco, é o músculo do coração. 
Possui contração involuntária e rítmica. O músculo liso encontra-se nos órgãos viscerais, como 
estômago, intestino, bexiga, útero, entre outros. Possui contração involuntária e lenta.  

Os ossos podem se unir uns aos outros através 

das articulações. As articulações consistem 

na área de contato entre dois ossos distintos, 

mediados por diferentes tipos de tecido 

conjuntivo. Podem ser do tipo: Imóveis, 

semimóveis ou móveis. Em uma articulação 

móvel, os ossos mantêm-se no lugar, devido 

aos ligamentos, cordões resistentes, 

constituídos por tecido conjuntivo fibroso.  

Sistema Muscular: O sistema muscular é 

representado pelos músculos. O sistema 

muscular é responsável pela estabilidade 

corporal, produção de movimentos, 

manutenção da temperatura corporal e 

sustentação do corpo. 

Músculos e Contração Muscular: Os 

músculos são constituídos por tecido muscular, 

cujas células possuem capacidade de 

contração. Uma das principais propriedades dos 

músculos é a capacidade de se contrair. É isso, 

que possibilita os movimentos. A contração 

muscular pode ser do tipo isotônica ou 

isométrica. A isotônica ocorre quando o músculo 

se encurta durante a contração. Se não ocorrer 

encurtamento, a contração é isométrica. 

Tipos de Músculos: Os músculos podem ser 

de três tipos: estriado esquelético, estriado 

cardíaco e liso. O músculo estriado 

esquelético constitui grande parte da massa 

muscular do corpo humano. As suas 

extremidades costumam ser afiladas e 

terminam em cordões fibrosos de tecido 

conjuntivo denso modelado, os tendões. Esse 

músculo possui contração voluntária e vigorosa. 

O músculo 

 

 

https://www.todamateria.com.br/coluna-vertebral/
https://www.todamateria.com.br/esqueleto-axial/
https://www.todamateria.com.br/ligamento/
https://www.todamateria.com.br/tendao/


Sistema Nervoso: Todos nós sentimos fome, sede, cheiros, sons, dores. Todas essas sensações 
são produzidas a partir de estímulos de um sistema muito importante no nosso corpo, o sistema 
nervoso. Para ouvir o som de um pássaro cantando, é preciso que o ouvido capte as vibrações 
desse som e envie um estímulo nervoso até o cérebro. Lá ele é decodificado e interpretado. Assim, 
ouve-se o som. Mas isso ocorre em milésimos de segundos, vamos descobrir como? 

 
Composição de um neurônio 

 substâncias (os neurotransmissores) nas sinapses. Essas substâncias causam alterações nas 
extremidades das outras células, provocando um novo impulso nervoso, passando rapidamente de 
uma célula para outra. Existem três tipos de neurônios: os neurônios sensoriais, neurônios motores 
e neurônios de associação. Os neurônios sensoriais recebem os estímulos dos órgãos dos sentidos 
(visão, olfato, audição, paladar e tato) e os levam até o sistema nervoso central para serem 
decodificados e interpretados. Os neurônios motores levam as respostas do sistema nervoso central 
até os músculos ou outros órgãos para serem executadas. Os neurônios de associação fazem as 
ligações entre todos os neurônios. 

 
Sistema nervoso central e periférico 

Para melhor entendimento assista o vídeo no You Tube no endereço abaixo:  

Sistemas do Corpo Humano para crianças - O sistema ósseo, muscular, nervoso, 
respiratório, ... https://www.youtube.com/watch?v=-3adho_PG3I  
 
Sistema Nervoso 6º ano fundamental https://www.youtube.com/watch?v=pNdDzrIKKos  
 
Ossos do Corpo Humano - Toda Matéria https://www.youtube.com/watch?v=3i0JCOY7r0A 
  
Sistema Muscular | Corpo Humano para crianças 
https://www.youtube.com/watch?v=_oFS9pV3uOw  
 
 
 
 
 
 

Nosso sistema nervoso é formado por células 

nervosas chamadas de neurônios, que são 

compostos por: • Dendritos: pequenos filamentos 

que recebem os impulsos de outros neurônios; 

• Axônio: filamento alongado e fino da célula. 

Transmite os impulsos nervosos.  

• Corpo celular: onde fica o núcleo celular; 

• Bainha de mielina: a mielina é uma substância 

isolante produzida pelo axônio que tem função de 

aumentar a velocidade de transmissão dos 

impulsos. Entre os neurônios há um pequeno 

espaço chamado de sinapse. Quando o impulso 

nervoso chega até o axônio, há liberação de 

O sistema nervoso é dividido em sistema nervoso 

central e sistema nervoso periférico. O sistema 

nervoso central é composto pelo encéfalo e pela 

medula espinhal. O encéfalo se encontra no 

crânio e é constituído pelo cerebelo, cérebro e 

bulbo. A medula espinhal é um prolongamento do 

encéfalo. O sistema nervoso periférico é 

composto pelos nervos que se originam nos 

encéfalos e na medula espinhal. Esse sistema 

conecta o sistema nervoso central ao restante do 

corpo. 

https://www.youtube.com/watch?v=-3adho_PG3I
https://www.youtube.com/watch?v=pNdDzrIKKos
https://www.youtube.com/watch?v=3i0JCOY7r0A
https://www.youtube.com/watch?v=_oFS9pV3uOw


 
 
 Pesquise e responda as questões a seguir: 
 
1 - Podemos organizar o sistema nervoso humano dividindo-o em duas partes: o sistema nervoso 
central (SNC) e o sistema nervoso periférico (SNP). Com base no seu conhecimento sobre o tema, 
marque a alternativa que indica corretamente as partes do SNC. 
a) nervos e encéfalo.    b) encéfalo e gânglios.    c) gânglios e nervos. 
d) medula espinhal e nervos.    e) medula espinhal e encéfalo. 
 
2 - A respeito do sistema nervoso, marque a alternativa INCORRETA: 
a) O tecido que forma o sistema nervoso é o tecido nervoso, que possui como célula principal o 
neurônio. 
b) Os neurônios são responsáveis pelo recebimento e transmissão do impulso nervoso e possuem 
como partes principais os dendritos, o corpo celular e o axônio. 
c) Os neurônios permanecem conectados entre si, formando uma espécie de fio contínuo por onde 
os impulsos nervosos propagam-se. 
d) O sistema nervoso e o sistema endócrino possuem uma íntima relação, sendo o sistema nervoso 
responsável, por exemplo, por estimular algumas glândulas a produzirem hormônios. 
 
3 - A respeito dos neurotransmissores, marque a alternativa correta: 
a) Os neurotransmissores são substâncias químicas que atuam na transmissão do impulso nervoso. 
b) Os neurotransmissores estão relacionados com a transmissão do impulso nervoso, sendo 
encontrados por toda a extensão do axônio, permanecendo no interior da célula. 
c) Os neurotransmissores irão se ligar na membrana da célula vizinha, chamada de membrana pré-
sináptica. 
d) Os neurotransmissores são encontrados livremente no meio extracelular, estando disponíveis 
para a utilização pelos neurônios a qualquer momento. 
 
4 - Os ossos são órgãos do corpo humano responsáveis por diversas funções, EXCETO: 
a) Sustentação do corpo                                            b) Proteção de órgãos internos      
c) Apoio para realização dos movimentos                  d) Reserva de vitaminas 
 
5 - O sistema esquelético é formado pelo esqueleto, com ossos e cartilagens, mais ligamentos e 
tendões. O esqueleto humano é a estrutura óssea dividida basicamente em esqueleto axial e 
esqueleto apendicular. Sobre ele, todas as afirmativas estão corretas, EXCETO 
a) Protege órgãos vitais, como cérebro e coração. 
b) Auxilia no equilíbrio ácido-base do corpo. 
c) A ação conjunta com músculos e articulações permite a locomoção. 
d) O esqueleto axial apresenta 126 ossos, enquanto o esqueleto apendicular é constituído de 80 
ossos. 
 
6 - O corpo de um adulto é formado por 206 ossos, que podem ser classificados de acordo com o 
formato em 6 tipos principais: longos, curtos, planos, irregulares, sesamoides e suturais. O fêmur 
é um osso que possui como principal característica a resistência e o fato de ser um osso 
a) irregular      b) sesamoide      c) longo      d) plano 
 
7 - Sabemos que existem três tipos diferentes de músculos: o estriado esquelético, estriado cardíaco 
e o não estriado. Marque a alternativa que indica corretamente o tipo de músculo relacionado com 
nossa locomoção. 
a) estriado esquelético.     b) estriado cardíaco.     c) não estriado. 
d) estriado esquelético e estriado cardíaco.     e) estriado cardíaco e não estriado. 
 

8 - As articulações são estruturas que conectam um osso ao outro. Algumas permitem a 
movimentação desses ossos (articulações móveis), outras não (articulações imóveis). Todas as 
articulações citadas a seguir são ditas móveis, exceto: 

a) articulações do ombro.      b) articulações do joelho.      c) articulações do cotovelo. 

d) articulações do crânio.      e) articulações do quadril. 
 



Atividade de História 

 

Nome:  _______________________________Nº       Série:  6º_____ 
 
 

TEMA: ANTIGUIDADE ORIENTAL 

 

A Antiguidade Oriental refere-se às primeiras civilizações agrícolas e mercantis 

da época, que compreendem, entre outros, os povos mesopotâmicos, os 

egípcios, os fenícios, os persas, os hebreus, os hindus e os chineses. 

 

 

 Persas 

  

A Pérsia se localizava ao Leste da Mesopotâmia, hoje Irã.  
Os persas caracterizam-se pelo expansionismo. Dentre as suas conquistas, 

destacamos: a Babilônia, o Egito, os Reinos da Lídia, Fenícia, Síria, Palestina e 

as Regiões gregas da Ásia Menor.  

Todos os povos conquistados tinham de pagar o imposto, mas não eram 

obrigados a deixar de lado os seus costumes ou a sua língua.  

Quem deu início ao Império Persa foi Ciro, o Grande (560 a.C – 529 a.C). 

Porém, o desenvolvimento da civilização se deve, principalmente a Dario, o 

Grande.  

Este foi o responsável por grandes construções, principalmente da Estrada 

Real, cujo objetivo era manter a hegemonia dos povos conquistados.  

Os persas viviam da agropecuária, da mineração, do artesanato e dos 

impostos.  

A construção da estrada Real propiciou o desenvolvimento do comércio. Nesta 

altura, foi criada a moeda designada por dárico. 

 

 
 
 

https://www.todamateria.com.br/persas/ 
 
 
 

https://www.todamateria.com.br/persas/


 

Atividades 

 

1. observe o mapa do Império Persa e responda: 

 
 
 
 
 
a) Os persas foram grandes conquistadores do mundo Antigo. Cite 
algumas regiões conquistada por eles?  
 
 
 
b) Para facilitar a locomoção em seu vasto Império, Dario, mandou 
construir a Estrada Real, com 2.699 Km. Escreva o nome das cidades que 
ligavam a estrada. 
 
 
 
 
 
 
 
 



E. M. PROF. MARIA LÚCIA DE ALMEIDA LUCCA BITTENCOURT 

6º ANO – 1º ROTEIRO DE JUNHO - GEOGRAFIA 

NOME_____________________________________________________ 

 

Relevos no Brasil 

 

 
O relevo brasileiro é caraterizado por baixas e médias altitudes. As formas de 
relevo predominantes são os planaltos e as depressões (formações de origem 
cristalina e sedimentar). 
Ambos ocupam cerca de 95% do território, enquanto as planícies, de origem 
sedimentar, ocupam aproximadamente 5%. Assim, cerca de 60 % do território 
é formado por bacias sedimentares, enquanto cerca 40% por escudos 
cristalinos. 

Primeiramente, lembre-se que o relevo constitui as formas da superfície 
terrestre, formados pela movimentação das placas tectônicas e vulcanismo. 
São estruturas decorrentes de fatores internos e externos à crosta terrestre. 

Classificação do Relevo 
As três formas de relevo predominantes no Brasil são: Planaltos, planícies e 
depressões. 

Planalto 



Também chamados de platôs, os planaltos são terrenos elevados e planos 
marcados por altitude acima de 300 metros e que predominam o desgaste 
erosivo. 

Quanto a isso, são classificados de acordo com a formação geológica: 

 Planalto Sedimentar (formados por rochas sedimentares) 
 Planalto Cristalino (formados por rochas cristalinas) 
 Planalto Basáltico (formados por rochas vulcânicas) 

 
Planície 
Terrenos planos com altitudes que não ultrapassam os 100 metros, nos quais 
predominam o processo de acumulação de sedimentos. Assim, podem ser: 

 Planície Costeira (constituídas pela ação do mar) 
 Planície Fluvial (constituídas pela ação de um rio) 
 Planície Lacustre (constituídas pela ação de um lago).  

 
Depressões 
As depressões são formadas pelo processo de erosão, são terrenos 
relativamente inclinados e possuem altitudes abaixo das áreas ao seu redor (de 
100 a 500 metros). 

São classificadas em: 

 Depressões Absolutas (localizadas abaixo do nível do mar) 
 Depressões Relativas (encontradas acima do nível do mar). 
 
 

ATIVIDADES: 
 
   1)Quais são as principais unidades de relevo brasileiras? 
R_________________ 

_______________________________________________________________. 
 
 
2) Quais unidades de relevo predominam na porção Norte do Brasil? E na 
porção Sul? 
R______________________________________________________________ 
______________________________________________________________. 
 
 
3)Quais unidades de relevo estão presentes no estado onde você mora? 
R______________________________________________________________ 
 
 
4)Para um terreno ser considerado um planalto, é preciso que ele tenha qual 
altitude? 
R_____________________________________________________________ 
 
5)O que são depressões? E depressões absolutas? 

https://www.todamateria.com.br/depressoes-geograficas/


R______________________________________________________________
_______________________________________________________________. 
 
 



LINGUA INGLESA 

(1º Roteiro de junho 1º e 2º aula) 
 

Nome __________________________________________ série _______ 
 

Questão 1 – Nesse roteiro iremos conhecer algumas bandeiras e 
nacionalidades. Pesquise as bandeiras abaixo para fazer a questão 2. Estão 
preparados? Bom estudo! 
 

 
a)        b)     c) 
 
 
 
 
 
 
 
d)       e)             f)     
   
 
 
 
 
 
 
Questão 2 – As bandeiras abaixo representam qual país? Assinale a 
alternativa correta. 
 
a)        b)     c)     
 
 
 
 
(      ) Italy   (      ) Japan           (      ) French 
(      ) Japan   (      ) French           (      ) Japan 
(      ) Brazil   (      ) China           (      ) Italy 
   
 
d)           e)      f) 
 
 
 
 
  (     ) Brazil             (     )  U.S.A               (      ) U.S.A 
  (     ) U.S.A             (     )  China                    (      ) Brazil 
  (     ) China                       (     ) French                              (      ) China 
 
 
 



Questão 3 – Qual alternativa fala sobre Giovanni? 
 
 
 
 
 
 
a) (     ) He’s from Italy. He’s Italian. 
b) (     ) She’s from Spain. She’s Spanish. 
c) (     ) We’re from Britain. We’re British. 
d) (     ) They’re from Mexico. They’re Mexican. 
 
Questão 4 – Qual pronome pessoal está faltando? 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) (    ) I 
b) (    )He 
c) (    )She 
d) (    )We 
 
Questão 5 – Qual é a informação correta sobre Ana? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) (    ) He’s from Canada. He’s American. 
b) (    )She’s from Austria. She’s Austrian. 
c) (    ) We’re from Portugal. We’re Brazilian. 
d) (    )She’s from the Netherlands. She’s British. 
 



Nome_________________________________________________________________ 6º ano 

1º  Roteiro de Junho – Educação Física – Profª Cintia 

  
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. 



E.M. Profª Maria Lucia de Almeida Lucca Bittencourt  

Nome: _______________________________________ Nº: _____ Série: 6º____ 

Profª Eli Corrêa 

1º Roteiro de Junho – Arte – 2º bimestre 2021 

Dança 

     A dança é a arte do corpo em movimento e, para que ela aconteça, existem alguns componentes:  

- Movimento: se refere- ao movimento corporal. 

- Dançarino: é pessoa que se propõe a dançar. 

- Elementos sonoros: a música e/ou silêncio que conduz a dança. O sapateado é um gênero da 

dança tradicional que não necessita de música, por exemplo, pois os movimentos produzem o próprio 

elemento sonoro. 

- Elementos visuais: referem-se a imagem exposta durante a dança, o movimento, o palco/espaço, 

o figurino, o cenário, etc.  

     As danças tradicionais apresentam todos os componentes de forma intensa, principalmente os 

elementos visuais, em que o figurino representa características regionais. Já as danças 

contemporâneas (atuais), quebram vários parâmetros tradicionais da dança, há liberdade nos 

figurinos, movimentos e espaços, em que geralmente, representam movimentos do cotidiano. 

 

Atividades – Observe a imagem e responda  

                              

1) Qual manifestação de dança a imagem representa? 

A- (   ) Dança Contemporanea 

B- (   ) Dança tradicional 

 

2) Qual é o tipo de dança e a que ela se refere? Pergunte para a família e amigos se for necessário. 

Tipo de dança: 

E se refere: 

 

3) Descreva os elementos visuais dessa dança: __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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