
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

  "E.M. PROF. EDUCADOR PAULO FREIRE" 
Av. Mitsuke, 989 – Jd. Cruzeiro – Mairinque - SP – CEP: 18120-00  

Tel: (11)4718-2395 / (11) 4718-6763 

E-mail: em.paulofreire@mairinque.sp.gov.br 

 

 

2ª ATIVIDADES REMOTAS DE MARÇO 

 

 

 

Disciplinas (campo exclusivo para preenchimento dos professores) 

 

Português: Gramática                                                                       Ciências:                                                                                                      

                      LIPT 

 

Matemática: TM                                                                                  Inglês: 

                   Geografia 

 

História:                                                                                                   Educação Física:  

 

Geografia:                                                                                               Educação Artística:  

 

 

 

 

 

Aluno: __________________________________________________________________ 

Turma: 6º ANO __________ 

 



Nome:_________________________________________________________ 

Série:_______________ Data:________________ Professora Sarita Meira 

 

                               SEGUNDO ROTEIRO DE MARÇO - LIPT   
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Leia o texto abaixo e assinale a alternativa correta de cada questão: 

                                                

                                                 Uma festança na floresta 

           Foi assim: os animais das matas até que estavam ocupados e calmos em relação a seus 

deveres, pois o dever do animal é existir. Mas eis senão quando surgiu no ar um boato que logo se 

espalhou alvissareiro num diz-que-diz assanhado. Vinha esse boato trazido pelo canto do sabiá. 

Como o sabiá, a quanto se sabe, canta pelo mero prazer de cantar, ficaram os bichos em dúvida 

sobre se era ou não verdade. 

            E  de repente  começou a chover convite para a tal festança. Quem convidava não dizia 

quem era, mas todos desconfiaram que a ideia vinha da rainha das selvas brasileiras, a onça, 

mandachuva que era. Todos os bichos foram convidados, garantindo-se que na ocasião seria 

abolida a ferocidade. Até a mãe-coruja, que de tão séria e sábia até óculos usava, foi convidada 

com os seus filhotes. 

           Quanto às filhas do macaco, doidas para namorar e enfim casar, enfeitaram-se tanto e com 

tantas bugigangas que pareciam umas – é isso mesmo, pareciam umas verdadeiras macacas. E 

quem pensa que a cobra faltou por ser tão nojenta está enganado: apareceu fazendo salamaleques 

com o corpo escorregadio para chamar atenção. 

          A noite estava toda iluminada por milhares de vaga-lumes, pela lua silenciosa e pelas estrelas 

úmidas. Quanto à orquestra, fiquem certos de que era da melhor qualidade: uma turma de tucanos 

encarregou-se de tocar em valsa os mais belos grunhidos da mata. 

                                                                                                 Clarice Lispector 

 

1) Para os bichos da floresta, a ideia da festança partiu: 

(A) do sabiá. 

(B) da onça. 

(C) da mãe-coruja. 

2) Identifique o fato que, de acordo com a história, desencadeou a quebra da rotina dos bichos na 

floresta: 

(A) “[...] surgiu no ar um boato que logo se espalhou alvissareiro num diz-que-diz assanhado.” 



(B) “Vinha esse boato trazido pelo canto do sabiá.” 

(C) “[...] ficaram os bichos em dúvida sobre se era ou não verdade.” 

 

3) Segundo o texto, as filhas do macaco “pareciam umas verdadeiras macacas”, pois: 

(A) gostavam demais de festas na floresta. 

(B) enfeitaram-se muito para a festa na floresta. 

(C) desejavam encontrar um futuro marido na festa na floresta. 

 

4) No segmento “E quem pensa que a cobra faltou por ser tão nojenta está enganado [...]”, o termo 

destacado foi usado para: 

(A) definir uma característica da cobra. 

(B) intensificar uma característica da cobra. 

(C) complementar uma característica da cobra. 

 

5) Releia esta passagem do texto: 

“A noite estava toda iluminada por milhares de vaga-lumes, pela lua silenciosa e pelas estrelas 

úmidas.” Nessa parte, o texto: 

(A) descreve a noite em que se deu a festança na floresta. 

(B) dá uma opinião sobre a noite em que se deu a festança na floresta. 

(C) levanta uma hipótese sobre a noite em que se deu a festança na floresta. 

 

6) O texto acima é: 

(A) narrativo. 

(B) poético. 

(C) história em quadrinhos. 

 

 

 

 

 

 



NOME:_________________________________________________________SÉRIE:_________

PROFESSORA SARITA MEIRA 

 

SEGUNDO ROTEIRO DE MARÇO – GRAMÁTICA 

6º ANO 

 

Encontro consonantal é o encontro de duas consoantes, as duas consoantes são pronunciadas. 

Exemplos com as consoantes na mesma sílaba: 

Pedra - pe – dra 

Planta - plan – ta 

Gravidade - gra – vi – da – de 

Exemplos com as consoantes em sílabas separadas: 

Garfo - gar – fo 

Ignorar - ig – no – rar 

Vista - vis – ta 

 

Encontro vocálico é o encontro de duas ou mais vogais em uma palavra. 

Exemplos: coração, mamãe, herói, loiro, Paraguai, ciúme e poético. 

Classificação do encontro vocálico: ditongo, hiato e tritongo 

 

Dígrafo é o encontro de duas letras com um único som. 

Os dígrafos são: LH, NH, CH, RR, SS, QU, GU, SC, SÇ, XC, XS. 

Exemplos: chapéu, piscina, carroça, descer, pássaro, mosquito, exceção, galinha, olho. 

 

1) Marque a alternativa na qual TODAS as palavras são formadas por encontros consonantais: 

a) Saíram – bebedouro – caranguejo; 

b) Exato – igualdade – açaí; 

c) Cravo – graça – franco; 

d) Atrás – Morcego – aliado. 

2) Todas as palavras abaixo apresentam encontro consonantal, MENOS: 



a) Atleta – cravo - prata; 

b) Uma – amor– azul; 

c) Crise – mesóclise – pneu; 

d) Sabrina – recreação – pneumonia; 

 

3) Assinale a única alternativa em que todas as palavras apresentam dígrafo. 

a) caderno, vassoura, toalha 

b) bicicleta, plano, craque 

c) moleque, carro, palhaço 

d) qualidade, ambição, chifre 

 

4) Analise a seguinte frase e circule nela as palavras que apresentam dígrafo: 

               

                           “Eu tenho cicatrizes que a vida fez.” 

 

5) Circule os encontros vocálicos das palavras abaixo: 

a) canoa                                      f) queijo                                    k) Léo 

b) Lua                                         g) coroa                                     l) anão 

c) televisão                                 h) melão                                   m) silêncio 

d) bailão                                      i) papai                                     n) avião 

e) ratoeira                                   j) rainha                                    o) baú 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOME: _______________________________________________________________________ 
Teoria da Matemática - Professora Lilian Ribeiro  

Adição com números naturais 
A adição é uma das quatros operações fundamentais da aritmética, que consiste em 

adicionar dois ou mais números naturais. É conhecida popularmente como soma e o operador 
aritmético é o mais (+). 
 

Um C D U  

1 2 5 4 →Parcela 

+ 4 2 1 →Parcela  

1 6 7 5 →Soma ou total  

 
A soma deve ser feita por meio dos valores posicionais dos algarismos de cada número, 

começando pelas unidades. 
 
Exemplo: Denise costuma fazer uma viagem por ano, por isso deposita mensalmente uma 

parte de seus ganhos em uma conta bancária. Ela já possuía R$1145,00 quando depositou 
R$958,00. Quantos reais Denise tem até o momento para os gastos da viagem? 

 
 

Denise possui R$ 2103,00 para gastar na viagem. 
 
ATENÇÃO: Quando precisamos juntar ou acrescentar, usamos a adição. 

Propriedades da adição  
Elemento neutro da adição 

Na adição, o zero é considerado neutro, ou seja, não tem efeito na soma. Portanto, o 
resultado de um número n somado com zero é o próprio número n. 
Exemplo: 7 + 0 = 7 
 
Comutatividade 
A ordem dos números somados não altera o resultado final. 
Exemplo: 5 + 2 = 7 e 2 + 5 = 7 
 
Associatividade 
A propriedade associativa da adição nos diz que independente da forma que somarmos as 
parcelas o resultado é o mesmo. 
Exemplo: 5 + (2 + 1) = 8 e (5 + 2) + 1 = 8 
 
Fechamento 
A adição de dois ou mais números naturais é sempre um número natural. 
Exemplo: 2 + 3 = 5 

 
 

1 1 1  

1 1 4 5 

+ 9 5 8 

2 1 0 3 



Subtração com números naturais 
Algoritmo da subtração é uma técnica que pode ser usada para diminuir números a fim de 

obter sua diferença. Esse algoritmo é muito parecido como o da soma, por isso são chamados de 
operações inversas. Para usá-lo, devemos colocar os números a serem subtraídos um sobre o 
outro, de modo que seus valores posicionais estejam alinhados, isto é, unidade sobre unidade, 
dezena sobre dezena, e assim por diante. O sinal indicativo da subtração é o “sinal de menos” (–). 

Devemos ter bastante atenção pois, nesse algoritmo para realizarmos a operação, o 
primeiro termo (minuendo) sempre deve ser maior que o segundo (subtraendo). Vale destacar 
ainda que a subtração de um número natural sempre forma um número natural. Podemos 
representar a subtração pelo algoritmo descrito a seguir: 

Um C D U  

1 6 5 4 →Minuendo 

- 4 2 1 →Subtraendo 

1 2 3 3 →Resto ou 

diferença  

 
Exemplo: Carlos tinha 15 camisetas. Ele deu 6 camisetas para seu melhor amigo. Com 

quantas camisetas Carlos ficou? 
 
 

  D U  

  1 15 →Minuendo 

 -  6 →Subtraendo 

   9 →Resto ou 

diferença  

Carlos ficou com 9 camisetas.  
 
ATENÇÃO: Quando precisamos tirar, comparar, ou completar, usamos a subtração. 

Exercícios 

1. Efetue as operações: 

a) 233 + 167  b) 149 + 7826 c) 28695 + 17538 d) 9754 + 679 
 

 

 

 

 

 

 

2. Tiago, Paula e Marta são irmãos e desejam comprar um computador de R$ 2670,00. Tiago 

possui R$ 730,00, Paula, R$ 890,00 e Marta, R$ 1200,00. 

 

a) Quantos reais os três irmãos possuem juntos? 

 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/adicao.htm


b) A quantia que os irmãos têm juntos é suficiente para comprar o computador à vista? 

 

 

3. Mônica e Luíza são irmãs. Mônica possui 256 papéis de carta em sua coleção, e Luíza, 89 

papéis a mais que Mônica. Quantos papéis de carta possuem as duas juntas? 

 

 

4. Resolva as subtrações: 

a) 236 – 14 b) 82 - 25 c) 781 – 549 
 

 

 

 

 

 

 

d) 4002 – 1343 
 

 

 

 

 

5. Mário quer comprar um aparelho de som que custa 1 850 reais. Ele já possui 728 reais. 
Quanto está faltando para Mário comprar esse aparelho? 

 
 

6. Em um certo jogo de computador Karina precisa fazer 1000 pontos para passar de fase. 

Sabendo que ela já fez 683 pontos, quantos pontos ainda são necessários para que Karina 

passe de fase? 

 

7.    Ao pagar R$400,00, liquidei uma dívida de R$1.000,00. Quanto já havia pago dessa 

dívida?  

(a) R$ 600,00.  

(b) R$ 400,00.  

(c) R$ 500,00.  

(d) R$ 700,00. 

8. Bete e Carlos trabalham em um mesmo empreendimento. Bete é gerente e recebe um salário 
de R$ 4.590,00, Carlos é subgerente e recebe 600,00 a menos que Bete. Qual o valor do 
salário de Carlos? 

 
(a) R$ 4.190,00. 
(b) R$ 4.180,00. 
(c) R$ 3.990,00. 
(d) R$ 3.980,00. 

 



9. A soma de três números é 9382. O primeiro deles é 2853 e o segundo é 3869. Qual é o 

último número? 

 

10. Se somarmos 3 centenas com 3 dezenas e com 3 unidades, quanto obteremos? 

(a) 333 (b) 660  (d) 900  (e) 963   

11. Considere os seguintes números:  

 

Calcule e escreva os totais obtidos: 

a) A soma dos dois números menores. 

b) A soma dos dois números maiores. 

c) A soma do número maior com o menor. 

 

Ficou com dúvidas? DICA de videoaula: 

Adição: https://youtu.be/WQSeNLlLjiU 

Subtração: https://youtu.be/fy3CBP0lu8M 

NÃO ESQUEÇA DE COLOCAR NOME EM TODO MATERIAL ENTREGUE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/WQSeNLlLjiU


NOME: _______________________________________________________________________ 
 Geometria - Professoras Fernanda e Lilian 
  

As formas da natureza e as formas criadas pelo homem 

Olhando ao redor, encontramos inúmeras formas. Algumas são obras da natureza, outras forma 

criadas pelos homens. 

 

 

 Na Geometria, as formas são idealizadas, perfeitas. O conhecimento geométrico é aplicado na 

construção do mundo real. 

 

Formas Planas e Não Planas 

  

Formas Planas 
 

são as que ao serem representadas ficam 

totalmente inseridas em um único plano. 

Apresentam duas dimensões: comprimento e 

largura. 

 

 

Formas não planas 

Para representar formas deste tipo é necessário 

mais de um plano. São figuras com três dimensões: 

comprimento, altura e largura. 

 

 

 



Exercícios: 

1. Observe os objetos abaixo: 

 
Quais deles são formados: 
 
a) apenas por superfícies planas;_________ 
b) apenas por superfícies arredondadas;  
____________________________________ 
c) por superfícies planas e superfícies 
arredondadas. 
________________________________ 
 

3.Observe as figuras representadas a seguir: 
 

 
 

a) Na posição em que está a figura E, ela rola? 
_____________________________________ 
 
 b) Em alguma outra posição ela pode rolar?  
______________________________________ 
 
c) Quais desses objetos podem rolar?  
______________________________________ 
 
d) Qual desses objetos rola em qualquer posição?  
_____________________________________ 
 
e) Quais desses objetos não rolam?  
_____________________________________ 
 
f) Em que os objetos B e D são diferentes? 
_____________________________________ 
 
 

 
2. Como você separaria todas as figuras 

abaixo em dois grupos? 

 
________________________________ 
________________________________ 
 

 

Polígonos 

Polígono é a figura geométrica plana composta por segmentos de reta unidos um ao outro formando 

uma linha reta fechada. 

Veja alguns exemplos: 

 

 

 

 



Exercícios: 

1. Entre as figuras abaixo, apenas uma é polígono. Identifique-a e justifique por que as outras 

figuras não são polígonos. 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 
3. Rodrigo desenhou 7 figuras planas, sendo 4 polígonos e 3 não polígonos. As figuras 

desenhadas por Rodrigo estão representadas em: 

 

 

 

Ficou com dúvidas? DICAS de videoaulas: 

Formas Planas e Não Planas: https://youtu.be/CzxDSivblgo 

Polígonos: https://youtu.be/YmZvP6cppOU 

 

NÃO ESQUEÇA DE COLOCAR NOME EM TODO MATERIAL ENTREGUE. 

 

https://youtu.be/CzxDSivblgo


3ª ATIVIDADE DOMICILIAR HISTÓRIA                                 6 º ANO 

Nome: ______________________________________________________SÉRIE_______ 

 
Tempo Cronológico e Tempo Histórico 
O tempo cronológico é definido como o tempo onde se desenrolam as atividades humanas: 
nascimento, crescimento, ir para a escola, as festas, etc. 

Linha do tempo da vida da Ana

 
O tempo histórico são os acontecimentos que marcam um povo, uma nação, ou às vezes a 

humanidade. A Contagem do Tempo na História varia de acordo com cada povo e época. 

Os primeiros povos fizeram seus calendários tendo como referência os ciclos da natureza, suas 

crenças e seus costumes. Por isso, nem todos os países seguem o mesmo calendário. 

Os judeus, utilizam o calendário Judaico, contam o tempo a partir da criação do universo, que para 

eles teria ocorrido há cerca de seis mil anos. Os muçulmanos, utilizam o calendário Islâmico, têm 

como referência o ano em que Maomé fugiu de Meca para Medina, isso ocorreu 622 anos depois 

do nascimento de Cristo. Nós cristãos utilizamos o calendário Gregoriano ou Cristão, os 

acontecimentos são registrados entre o que ocorreu antes de Cristo (a.C.) e depois do nascimento 

de Cristo (d.C.). 

 

 
Responda 

1) Observe a linha do tempo da Ana e complete a linha abaixo com fatos sua história. Coloque o 

ano e o que aconteceu de marcante na sua vida: 

 
2) Também conhecido pelo nome de calendário gregoriano, o calendário Cristão é o que se utiliza 

atualmente no Brasil, e em muitas localidades do mundo. Recebe esse nome por que utiliza como 

marco inicial para contagem do tempo: 

a. A criação do universo 

b. O ano em que Maomé fugiu de Meca 

c. O nascimento de Jesus Cristo 

d. O ciclo Lunar e Solar 

3) A história da escrita começou na antiga civilização mesopotâmica (atual Iraque) por volta de 

4.000 a.C. Qual o significado da sigla a.C. que vem na sequência do ano? 

______________________________________________________________________ 

 



NOME DO ALUNO (A):__________________________________________________ 

3ª ATIVIDADE   ANO: 6°       DISCIPLINA: GEOGRAFIA   PROFESSORA: CÁTIA 

Apresentação 

eja bem vindo a mais uma aula de Geografia! Na última atividade, 

começamos a estudar sobre o espaço natural e o espaço geográfico.  

Nós analisamos justamente a relação do homem com o espaço e explicando as 

ideias de espaço natural e geográfico. 

 Os dois conceitos são simples. 

O espaço natural é aquele em que não 

há nenhuma modificação por parte do 

ser humano. Entretanto, como temos 

uma população muito grande, poucos 

são estes locais inalterados. O maior 

exemplo deles é a Antártida, no polo 

sul, como vemos na figura 1, ao lado. 

Apesar de ser um continente inteiro, 

por causa do clima frio, esta região não 

é habitada permanentemente, o que 

existem são estações de pesquisa de vários 

países. Um outro exemplo seria o deserto do 

Saara, no norte da África, onde temos a situação contrária, de muito calor. 

 Já o espaço geográfico é todo aquele em que alteramos o meio ambiente, de alguma forma, 

para torna-lo mais adequado às nossas necessidades, como construção de cidades, fazendas, 

parques, etc. Também vimos a definição de paisagem, que é a parte do espaço que podemos 

alcançar com a visão. É através da paisagem que estudamos e analisamos o espaço. Na aula de 

hoje, vamos nos aprofundar mais em seus elementos e mudanças ao longo do tempo. Bons 

estudos! 

Relembrando: O que é paisagem geográfica? 

uando se fala em paisagem, muitas vezes o que vem à mente é a vista dos 

elementos da natureza — céu, rio, vegetação, montanha, animais etc. — ou de 

uma cidade, de campos de cultivo ou ainda de outros ambientes, como se veem 

em fotografias, gravuras e pinturas. Para a Geografia, paisagem geográfica é tudo aquilo que a 

nossa visão alcança, ou seja, tudo o que está presente no espaço e sendo observado. Assim, a 

paisagem pode conter:  

S 

Q 

Figura 1 

O frio da Antártida não oferece condições para a ocupação humana 

permanente. Fonte: encurtador.com.br/qvOQ7 

Figura 2 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florestas tropicais são um exemplo de paisagem 

natural. Fonte: encurtador.com.br/vyFV7 

Elementos naturais — aqueles 

formados pela natureza - montanha, 

vegetação natural, rio, etc. Como 

podemos ver na maneira como as 

árvores estão espalhadas na Figura 2, 

ao lado. 

Elementos culturais — aqueles 

construídos pelos seres humanos por 

meio do trabalho - estradas, cidades, 

campos de cultivo, etc. Na Figura 3, 

ao lado, podemos verificar que a 

cobertura de floresta que cobria os 

morros do Rio de Janeiro até o mar, 

foi substituída por diversos tipos de 

construções. 

 

Figura 3 

A cidade do Rio de Janeiro teve seu espaço muito alterado nos últimos séculos, mas ainda 

guarda belezas naturais que encantam a todos. Fonte: encurtador.com.br/flqA6 



Mudanças e permanências na paisagem geográfica 

epois de ter estudado os conceitos de espaço natural, espaço geográfico e 

paisagem geográfica, e aprendido que a paisagem geográfica é a parcela visível 

do espaço, devemos considerar que o espaço natural e o espaço geográfico estão 

submetidos a forças, nem sempre visíveis, capazes de transformá-los. 

Essas forças podem ser 

naturais ou sociais. As forças 

naturais, como a ação das 

águas, dos ventos, dos 

terremotos, das erupções 

vulcânicas etc., transformam o 

espaço e, consequentemente, 

a paisagem. As forças sociais 

decorrem das ações humanas 

e também transformam o 

espaço e modificam a 

paisagem. É o caso da 

construção de indústrias, 

rodovias, aeroportos, usinas 

hidrelétricas, como Itaipu/PR na Figura 4, acima, pontes e prédios ou da criação e da ampliação 

de campos de cultivo e pastagens, entre outros exemplos.  

As mudanças nas 

paisagens podem ocorrer 

lentamente ou de modo rápido. 

Por outro lado, uma construção 

pode permanecer durante muitos 

anos na paisagem urbana, 

representando, até mesmo, a 

história da localidade. Caso 

deste casarão na Figura 5, ao 

lado, construído em 1905 na 

Avenida Paulista, que sobrevive 

hoje em meio aos prédios ao seu 

redor.  Nesse caso, essa construção é 

uma permanência da paisagem, mesmo que seu entorno tenha sido mudado ou alterado. 

D 
Figura 4 

A construção da Usina de Itaipu modificou o curso do Rio Paraná e criou um grande lago, 

inundando uma enorme área de floresta, e é um exemplo das forças sociais que agem sobre a 

paisagem/espaço geográfico. Fonte: encurtador.com.br/hsxE4 

Figura 5 

Este casarão foi construído em 1905, quando a Avenida Paulista abrigava as mansões da 

elite paulista. Fonte: encurtador.com.br/aksA7 



Planos de Paisagem 

omo o espaço é tridimensional, 

podemos ir para frente, lado e para 

cima, e apesar de as imagens das 

paisagens serem planas, podemos perceber que 

existe profundidade na nossa visão, isto é, 

algumas coisas estão mais próximas e outras 

mais distantes, como as fileiras da sala de aula na 

figura 6, ao lado. 

Por essa visão, estamos no fundo da sala, então, temos a última fileira mais perto de nós (1° 

plano), depois mais uma fileira perto da mesa do professor (2° plano) e ao fundo a lousa com a 

frase “Bem Vindos” (3° plano). Isso permite analisar melhor o espaço através das paisagens, já 

que elas mostram um mundo complexo, com muita informação.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Na aula de hoje, nós aprofundamos nossa percepção sobre as paisagens. Vimos que elas 

são formadas por elementos naturais e sociais e que vão mudando ao longo do tempo, seja por 

ação da natureza, ou pelo homem que constrói nos prédios. Por fim, analisamos que as paisagens 

possuem profundidade e que sua leitura permite compreender a organização do espaço. Na 

próxima atividade, vamos aprender sobre a orientação no espaço geográfico. Releia os textos e 

responda os exercícios. Até a próxima aula e bons estudos! 

 

 

 

C 

Figura 6 Fonte: encurtador.com.br/dpCT5 

Figura 7 

Usando um exemplo do mundo real, a 

figura 7, ao lado, mostra uma paisagem 

dos alpes suíços. Nela, é possível observar 

3 planos de paisagem. No 1° plano, temos 

algumas árvores, ruas, campos de grama e 

algumas construções, como casas e uma 

igreja.  

No 2° plano, temos morros cobertos por 

densa floresta de pinheiros.  

No 3° plano, temos as montanhas cinzas, 

no fundo da imagem. 

Fonte: encurtador.com.br/iqU14 



ATIVIDADES 

1 – O que é uma Paisagem Natural?  

A) Paisagem natural é o ambiente que apresenta apenas elementos da natureza, ou seja, 

nesse tipo de área não há intervenção humana. Suas características naturais são, portanto, 

preservadas, não sofrem nenhum tipo de modificação que não seja de ordem natural.  

 B) São lixos jogados na rua.  

C) São quadros pintados. 

D) Paisagem natural é o ambiente que apresenta apenas elementos da natureza, ou seja, 

nesse tipo de área há intervenção humana. Suas características naturais são, portanto, 

preservadas, sofrem modificação APENAS pelo homem.  

 

 2 – O que é uma paisagem Cultural ou antrópica?  

A)  São montanhas e rios. 

B) São animais, plantas e árvores.  

C)  Paisagem cultural é toda a paisagem que foi modificada/influenciada pela ação humana. 

Por cultura entendemos tudo aqui que é produzido e/ou transformado pela ação do ser humano.  

D) São expressões da natureza. 

 

 3 – Qual a importância de estudar geografia? 

 A) Estudar geografia nos ajuda a compreender melhor o mundo em que vivemos.  

B) Não significa compreender o mundo em que vivemos.  

C)  Não é uma matéria importante. 

D) Estudar geografia nos ajuda a compreender somente o relevo, a hidrografia e o clima. 

            

4 - Atividade Complementar 

Assistir vídeo sobre paisagem https://www.youtube.com/watch?v=mEAWn3dCYF8 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mEAWn3dCYF8


Atividade 3 de Ciências – 6º Ano                             E.M. "Prof. Educador Paulo Freire"  

 

Nome:_______________________________________________ 6º Ano:______ 2021 

 

 

NÍVEIS DE ORGANIZAÇÃO EM ECOLOGIA 
 

 

Como já vimos, a Ecologia é a ciência que estuda a interação entre os seres vivos e o ambiente em 

que vivem.Para entender melhor a Ecologia, é importante conhecer alguns termos utilizados porque eles são 

importantes para explicar o que acontece entre os seres vivos e o ambiente. Os termos são: espécie, população, 

comunidade, habitat e nicho ecológico e biosfera. 

Espécie pode ser definida como um conjunto de indivíduos muito semelhantes, capazes de cruzar entre 

si e gerar filhos férteis, isto é, que também sejam capazes de se reproduzir.Todos os seres humanos do planeta, 

por exemplo, independentemente do país de origem, pertencem a mesma espécie, ou seja a espécie Homo 

sapiens.Os cães domésticos (o vira-lata, o dálmata, o pastor-alemão, etc), apesar de apresentarem algumas 

características que os diferenciam, também pertencem à mesma espécie. 

 

 
 

Populaçãoé o conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem em determinada área em um 

determinado período. Os indivíduos de uma população apresentam maior probabilidade de cruzamento entre 

si do que com organismos de outra população da mesma espécie. Como exemplo de população, podemos citar 

os grupos de jacarés encontrados no Pantanal. Todos os jacarés são da mesma espécie, relacionam-se entre si 

e vivem em determinada área. Outros exemplos de população são os leões na savana africana. 

 

 
 

Uma comunidade é o grupo de diferentes populações que vivem em um mesmo local em um 

determinado período de tempo. Essas populações de uma comunidade interagem entre si por meio 

das relações ecológicas, as quais podem ser positivas, ou seja, trazer benefícios para os envolvidos, 

ou negativas, isto é, desencadear prejuízo para pelo menos um dos envolvidos. 

 

https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/pantanal.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/relacoes-ecologicas.htm


Considerando o Pantanal como exemplo, podemos verificar comunidades formadas por jacarés, 

capivaras, tuiuiús, outras espécies de animais e algumas de plantas. Todos esses organismos encontram-se em 

uma mesma área e relacionam-se entre si e, portanto, formam uma complexa comunidade. 

Habitat pode ser definido como o local em que determinada espécie vive e desenvolve-se. De uma 

forma bem didática, podemos dizer que é a casa de um organismo, o seu endereço. Os peixes, por exemplo, 

vivem na água e por isso dizemos que seu habitat é aquático. Já as minhocas vivem embaixo da terra, sendo 

esse o seu habitat. 

Quando falamos em nicho ecológico, referimo-nos ao modo de vida desse ser, suas  relações com o 

ambiente em que vive, seu modo de reprodução, do que ele se alimenta, quem são seus predadores naturais, 

entre outras características. Sendo assim, podemos dizer que o nicho é o papel ecológico de um ser vivo 

na comunidade em que ele vive. 

A biosfera é o nível mais amplo, pois ele corresponde ao conjunto de todos os ecossistemas das 

diferentes regiões do planeta, ou seja, o local onde estão todos os seres vivos. É a reunião de toda a 

biodiversidade existente na Terra.A biodiversidade, por sua vez, significa a variedade de vida existente, 

englobando toda a riqueza das espécies. A biosfera representa toda a parte do planeta que possui vida. 
 

Responda: 
 

1) Uma onça e uma capivara tem o mesmo nicho ecológico? Justifique sua resposta. 
 

2) Ao dizer onde uma espécie pode ser encontrada e o que faz no lugar onde vive, estamos informando, 

respectivamente: 
 

a) Nicho ecológico e ecossistema. 

b) Habitat e nicho ecológico. 

c) Ecossistema e habitat. 

d) Nicho ecológico e biosfera. 

e) Habitat e ecossistema. 

 

3) Relacione a primeira coluna com a segunda coluna. 

(A) Espécie (    ) Conjunto de organismos da mesma espécie que vivem em determinada região. 

(B) Comunidade (    ) Conjunto de organismos semelhantes que se reproduzem. 

(C) Biosfera 

(D) População 

(    ) Conjunto de populações de diversas espécies que vivem em um mesmo local. 

(    ) Parte do planeta que pode abrigar a vida. 
 

 

OBTENÇÃO DE ALIMENTOS 
 

 

Todos os seres vivos precisam de alimento, pois eles são sua fonte de energia e de materiais para 

sobreviver, se desenvolver e se reproduzir.Os seres vivos podem obter alimento de duas formas: produzindo-

o ou alimentando-se de outro organismo. 

Os seres vivos que produzem o próprio alimento são chamados de produtores. Eles incluem as plantas, 

algas e certas bactérias, encontradas principalmente nos ambientes aquáticos. A maioria dos produtores faz 

fotossíntese. Nesse processo, os seres vivos utilizam água, gás carbônico e energia luminosa do Sol para a 

produção de açúcares utilizados como alimento. 

 

 
 

Consumidores são seres vivos que se alimentam de outros organismos ou de parte deles, como folhas, 

frutos, sementes e ovos. Todos os animais, inclusive o ser humano, são consumidores. 

Os decompositores são seres vivos, como as bactérias e os fungos, que se alimentam de partes mortas 

ou de resíduos de outros seres, como fezes e restos de vegetais. Fungos e bactérias são exemplos de 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/populacao-comunidade.htm
https://www.todamateria.com.br/biosfera/
https://www.todamateria.com.br/biodiversidade/


decompositores, responsáveis de evitar o acúmulo de restos e dejetos nos ecossistemas, transformando-os em 

compostos mais simples que podem ser aproveitados pelos produtores. São, portanto, responsáveis pela 

reciclagem de nutrientes. 
 

Responda: 
 

1) São exemplos de produtores: 

a) capim, plantas aquáticas e gafanhotos. 

b) sementes, algas e capim. 

c) frutos, flores e sapos. 

d) flores, plantas e ser humano. 

e) plantas, árvores e besouros. 

 

 

2) Qual a importância dos decompositores 

para o ecossistema? 

 

 
 

3) Explique o processo de fotossíntese
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Artes 

Nome________________________________________________________série_______________ 

GÊNEROS  MUSICAIS 

Os gêneros musicais são as características em que as músicas se encaixam. Cada tipo de música pertencem à um gênero 
específico e isso permite que todas as músicas sejam organizadas, de forma que as composições dos artistas se guiem por elas. 
Quando a música é criada por um artista, ela vai se encaixar em um determinado gênero, se não houvessem gêneros musicais 
seria uma bagunça e ninguém ia saber que tipo de música seria. 

 Alguns exemplos de gêneros musicais no Brasil: 

Samba : O samba é um tipo de música inteiramente brasileiro, criado pelos negros a partir de 
influências africanas no período colonial.Por bastante tempo foi visto como uma cultura inferior, 
marginalizada por conta de suas origens. Entretanto, como sempre fez parte da identidade do povo 
brasileiro, esse estilo de música resistiu e segue forte no país. 

 Rock: O rock é um gênero musical que faz bastante sucesso no Brasil. Surgido nos EUA nos anos 
50, esse estilo foi incorporado por artistas brasileiros a partir da década de 1960 e conta com a 
presença de instrumentos como bateria,guitarra elétrica e baixo. 

 Forró: O forró é uma manifestação cultural típica da região Nordeste e muito tocada na época 
das festas juninas e quadrilhas. Apreciada em todo o Brasil, foi disseminada pelo país através dos 
migrantes nordestinos que saíam de seu lugar de origem em busca de melhores condições de vida, 
principalmente na década de 1960 e 1970. O termo forró provém da palavra "forrobodó", que 
significa divertimento, farra. O forró tem como base instrumental a zabumba, o triângulo e a 
sanfona; é subdividido nos ritmos xote, baião e xaxado. 

Sertanejo: O estilo de música sertaneja teve sua origem no Brasil a partir da década de 1910. Ela 
foi produzida por compositores do campo e da cidade utilizando principalmente a viola caipira.  
  
MPB (Música Popular Brasileira): A MPB - sigla para Música Popular Brasileira - é um dos gênero 
musicais mais apreciados no Brasil e também internacionalmente. Surgiu em meados da década 
de 1960 como um desdobramento da bossa nova e apresentava influência de diversos estilos 
musicais, na busca de criar um genuinamente nacional. 

 

 

Atividades 

1) Circule qual desses gêneros musicais pertencem ao seu país? 
     
Tango      salsa     mariachi         Samba 
 

2) Pinte os instrumentos musicais que pertence ao gênero musical rock. 

https://www.todamateria.com.br/samba/
https://www.todamateria.com.br/festas-juninas/
https://www.todamateria.com.br/quadrilha/


 

                                              

                                                         

3) Pesquise e encontre outros gêneros musicais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3º Roteiro – Educação Física - Prof. Marcos - 6º ano  

E.M. “Educador Paulo Freire” 

Regras básicas do Handebol 

 

 
 
O objetivo do handebol é fazer gols. Portanto, ganha a equipe que fizer mais gols. Para isso, a 
habilidade e a rapidez dos jogadores favorecem o resultado final. 
Quando a bola está na mão do jogador, ele pode dar até três passos até arremessá-la para outro. 

Isso também vale para o tempo, ou seja, cada jogador pode permanecer com ela nas mãos 
durante 3 segundos. Isso faz com que o handebol seja um jogo bem dinâmico. 

Faltas 

As faltas são cometidas quando há toque de bola com os pés ou outras partes do corpo. Também 
é considerada falta se um jogador tentar arrancar a bola das mãos de outro. 

Além disso, e dependendo da gravidade da agressão entre jogadores, ocorre falta. Assim, 
empurrões, chutes, cotoveladas, são consideradas faltas. Como no futebol, há o cartão amarelo e 
vermelho dado pelo árbitro. 

Jogadores 

O handebol apresenta duas equipes de 7 jogadores cada. Desses 7 um deles será o goleiro do 
time. Interessante notar que ele é o único jogador em que pode encostar os pés na bola, sem que 
seja considerada falta. 

Responda: 

1. Qual o objetivo do jogo de handebol? 

2. Quantos passos o jogador pode dar com a bola nas mãos antes de arremessá-la para 
outro jogador? 

3. Quantos jogadores em quadra compõe uma equipe de handebol? 

 

 

 

 

 

 

 



 

Contato dos professores da  
E.M.”Professor Educador Paulo Freire” durante o ensino remoto: 

 

• Português: 

Professora Estela: devolverestela@outlook.com 
 
Professora Ana Genaro: celta.forte50@gmail.com 
 
Professora Sarita: saritajesusmeira78@gmail.com 
 
Professora Juliana: devolverjuliana@outlook.com 
 
Professora Rosângela Malta: devolverrosangela@outlook.com 
 
Professora Regiane: regicris26@hotmail.com  
 
 

• Matemática: 
 
Professora Lilian: Lilianribeiro_matematica@hotmail.com 
 
Professora Andreza: professora.andreza.matematicaeja@gmail.com 
 
Professora Susana: devolversusana@outlook.com 
 
Professora Gisele: gigiscamargo@gmail.com 
 
Professora Leila: devolverleila@outlook.com 
 
Professora Fernanda: devolverfernanda@outlook.com 
 
 

• História:  
 
Professora Dirce: devolverdirce@outlook.com 
 
Professor Anderson: historia.andersom@outlook.com 
 
Professora Nilza: nilmamacedo100@gmail.com 
 
 

• Geografia: 
 
Professora Lúcia: Lusimoesgeo2021@outlook.com 
 
Professora Cátia: catiarsok@outlook.com 
 
Professor Carlos: carreguitar@hotmail.com 
 
 

• Ciências: 
 

Professora Cris Luna: cienciasatividades2021@gmail.com 
 
Professora Sandra Carvalho: devolversandraciencias@outlook.com 
 
Professora Patrícia: rampinipaty@yahoo.com.br 

mailto:devolverestela@outlook.com
mailto:celta.forte50@gmail.com
mailto:saritajesusmeira78@gmail.com
mailto:devolverjuliana@outlook.com
mailto:Lilianribeiro_matematica@hotmail.com
mailto:professora.andreza.matematicaeja@gmail.com
mailto:devolverdirce@outlook.com
mailto:historia.andersom@outlook.com
mailto:Lusimoesgeo2021@outlook.com
mailto:catiarsok@outlook.com
mailto:carreguitar@hotmail.com
mailto:cienciasatividades2021@gmail.com
mailto:devolversandraciencias@outlook.com
mailto:rampinipaty@yahoo.com.br


 

 
 

• Inglês: 
 
Professora Noemí: whatsapp (11) 99572-1662 
 
 

• Educação Artística: 
 
Professora Denise: denisecresciulo@gmail.com 
 
Professora Neuza: neuzaprofgarcia@gmail.com 
 
Professora Michele: mpingas@bol.com.br 
 
 

• Educação Física: 
 
Professor Marcos: educafisicamk@gmail.com 
 
Professora Carolina: tiraduvidaef@gmail.com 
 
 

• Proeja: 
 
Professora Solange: sola.negrao@gmail.com 
 
 

• Atendimento Educacional Especializado - AEE: 
 
Professora Laura: laura.greis@yahoo.com.br 
 
 

• Direção: 
 
Diretora Bárbara Francine: whatsapp (11) 99905-6297/ babi_francine@hotmail.com 
 
Vice-diretora: Eliana Arruda: elianaarruda59.gmail.com 
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