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NOME:______________________________________________________TURMA:_______________________

PRIMEIRO ROTEIRO DE MAIO- LIPT e GRAMÁTICA/6°ANO

- Leitura,  interpretação, produção de texto e gramática contextualizada. 

O homem que espalhou o deserto 

        Quando menino, costumava apanhar a tesoura da mãe e ia para o 
quintal, cortando folhas das árvores. Havia mangueiras, abacateiros, ameixeiras, 
pessegueiros e até mesmo jabuticabeiras. Um quintal enorme, que parecia uma 
chácara e onde o menino passava o dia cortando folhas. A mãe gostava, assim 
ele não ia para a rua, não andava em más companhias. E sempre que o menino 
apanhava o seu caminhão de madeira (naquele tempo, ainda não havia os  
caminhões de plástico, felizmente) e cruzava o portão, a mãe corria com a 
tesoura: tome, filhinho, venha brincar com as suas folhas. Ele voltava e cortava.  

       As árvores levavam vantagem, porque eram imensas e o menino 
pequeno. O seu trabalho rendia pouco, apesar do dia-a-dia, constante, de manhã 
à noite. Mas o menino cresceu, ganhou tesouras maiores. Parecia determinado, 
à medida que o tempo passava, a acabar com as folhas todas. Dominado por 
uma estranha impulsão, ele não queria ir à escola, não queria ir ao cinema, não 
tinha namoradas ou amigos. Apenas tesouras, das mais diversas qualidades e 
tipos. Dormia com elas no quarto. (…) 

       Só que, agora, ele era maior e as árvores começaram a perder. Ele 
demorou apenas uma semana para limpar a jabuticabeira. Quinze dias para a 
mangueira menor e vinte e cinco para a maior. Quarenta dias para o abacateiro 
que era imenso, tinha mais de cinquenta anos. E seis meses depois, quando 
concluiu, já a jabuticabeira tinha novas folhas e ele precisou recomeçar.  

       Certa noite, regressando do quintal agora silencioso, porque o 
desbastamento das árvores tinha afugentado pássaros e destruído ninhos, ele 
concluiu que de nada adiantaria podar as folhas. Elas se recomporiam sempre. 
É uma capacidade da natureza, morrer e reviver. Como o seu cérebro era 
diminuto, ele demorou meses para encontrar a solução: um machado.  

       Numa terça-feira, bem cedo, que não era de perder tempo, começou 
a derrubada do abacateiro. Levou dez dias, porque não estava habituado a 
manejar machados, as mãos calejaram, sangraram. Adquirida a prática, limpou 
o quintal e descansou aliviado.

       Mas insatisfeito, porque agora passava os dias a olhar aquela 
desolação, ele saiu de machado em punho, para os arredores da cidade. Onde 
encontrava árvore, capões, matos atacava, limpava, deixava os montes de 
lenhas arrumadinhos para quem quisesse se servir. Os donos dos terrenos não 
se importavam, estavam em vias de vendê-los para fábricas ou imobiliárias e 
precisavam de tudo limpo mesmo.  
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                E o homem do machado descobriu que podia ganhar a vida com o seu 
instrumento. Onde quer que precisassem derrubar árvores, ele era chamado. 
Não parava. Contratou uma secretária para organizar uma agenda. Depois, 
auxiliares. Montou uma companhia, construiu edifícios para guardar machados, 
abrigar seus operários devastadores. Importou tratores e máquinas 
especializadas do estrangeiro. Mandou assistentes fazerem cursos nos Estados 
Unidos e Europa. Eles voltaram peritos de primeira linha. E trabalhavam, 
derrubavam. Foram do sul ao norte, não deixando nada em pé. Onde quer que 
houvesse uma folha verde, lá estava uma tesoura, um machado, um aparelho 
eletrônico para arrasar.  
                 E enquanto ele ficava milionário, o país se transformava num deserto, 
terra calcinada. E então, o governo, para remediar, mandou buscar em Israel 
técnicos especializados em tornar férteis as terras do deserto. E os homens 
mandaram plantar árvores. E enquanto as árvores eram plantadas, o homem do 
machado ensinava ao filho a sua profissão.   
  

Ignácio de Loyola Brandão  
   
 

 

ATIVIDADES DE INTERPRETAÇÃO 
 

1- Este texto se classifica em: 
A- (   ) narrativo         
B- (   ) informativo         
C- (   ) poético 

 
2- O narrador participa da história? 

 
 

3- Quantos parágrafos há no texto?    
a- (   ) 10            
b- (   ) 8                
c- (   ) 9 

 
    4- Reescreva as frases, substituindo as palavras ou expressões destacadas 
pelos sinônimos (palavras com o mesmo significado) do quadro: 

 

a) O desbastamento das árvores tinha afugentado os pássaros. 

b) O seu cérebro era diminuto. 

c) Chegaram máquinas do estrangeiro. 
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d) Eles voltaram peritos de primeira linha.

e) Costumava apanhar a tesoura da mãe e ia para o quintal.

   5-Retire do texto dois exemplos de palavras: 

a) Monossílabas:__________________________________________
b) Dissílabas: ____________________________________________
c) Trissílabas:____________________________________________
d) Polissílabas:___________________________________________

 6- Assinale as características do personagem principal: 
    (   ) compulsivo 
    (   ) amigo do meio ambiente 
    (   ) de inteligência diminuta 
    (   ) alegre 
    (   ) obsessivo 
    (   ) destruidor 

     7- O narrador diz que “naquele tempo, ainda não havia os caminhões de
plástico, felizmente”. O que ele quis dar a entender com a palavra felizmente? 

   8- Descreva o quintal antes e depois da ação do garoto, mostrando o 
contraste. 

    9- Que ensinamentos podemos tirar da leitura deste texto? 

   10- Observe a seguinte frase: “As árvores eram imensas, e o menino
pequeno.” Que palavras são antônimos (significados contrários, diferentes) 
nesta frase? 

Redação – Produção de Texto 

       Crie e escreva um texto oposto a esse, ou seja, que traga uma mensagem 
positiva sobre o homem e o meio ambiente. De 10 a 15 linhas. 
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1º ROTEIRO DE ATIVIDADES – MAIO/2021 
1º BIMESTRE 

E.M. Prof. Educador Paulo Freire 

Nome: _______________________________________________________________  
Nº ____ 6ºANO____  Nº do telefone (Opcional): _____________________________ 
Data: ___/___/___     Disciplina: Teoria da Matemática        
Professoras: Fernanda Borgatto e Lilian Ribeiro 

ATIVIDADE AVALIATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Se somarmos 3 centenas com 30
dezenas e com 300 unidades, quanto 
obtemos? 
a) 333     b) 660     c) 900     d) 963

2) (Saresp) A população de uma cidade é
de um milhão, trezentos e oito mil e quarenta 
e sete habitantes. Utilizando algarismos, o 
total de habitantes dessa cidade é: 
a) 1 308 407 c) 1 308 470

b) 1 308 047 d) 1 380 047

3) (Saresp) Rubens contou e separou
alguns selos. Ele registrou a quantidade de 
cada tipo de selo em 3 ábacos. Na ordem da 
figura, quantos selos de cada tipo havia? 

a) 3 890, 583, 750
b) 1 426, 4 302, 6 050
c) 6 421, 3 402, 5 070
d) 5 735, 4 374, 4 700

4) O sucessor do número setenta e três
milhões, cento e nove mil e sessenta e nove 
é: 
a) 73 109 070 c) 73 019 070
b) 73 109 069 d) 73 109 068

5) São números naturais consecutivos:
a) 0, 7, 14 c) 4, 5, 6, 8
b) 49, 50, 51 d) 100, 200, 300

6) (Saresp) Ana está escrevendo uma
sequência de sete números: 

Os próximos números a serem escritos são: 
a) 20 e 31 c) 24 e 30
b) 22 e 33 d) 24 e 31

7) Na sequência dos números naturais,
considere os: 
• quatro primeiros números;

• quatro primeiros números ímpares;

• quatro primeiros números pares.

Quantos números você considerou? 
a) 7      b) 8      c) 9       d) 12

8) (Saresp) A tabela mostra a distribuição dos
alunos dos 3 turnos de uma escola, de acordo 
com o sexo. 

6



1º ROTEIRO DE ATIVIDADES – MAIO/2021 
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E.M. Prof. Educador Paulo Freire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É correto afirmar que: 
a) a escola tem um total de 360 alunos. 
b) todos os turnos têm o mesmo número de 
alunos. 
c) o número de meninas é maior que o de 
meninos. 
d) o terceiro turno tem 230 alunos. 

9) A tabela abaixo apresenta a quantidade de 
calorias, por 100 gramas, de algumas frutas. 

 
Para preparar meio quilo de salada de frutas, 
Carla misturou 100 g de morango, 100 g de 
banana, 100 g de abacaxi, 100 g de mamão e 
100 g de uva. Levando-se em consideração 
os dados apresentados na tabela, quantas 
calorias tem a salada de frutas que Carla 
preparou? 
a) 324           c) 362 
b) 340           d) 388 
 
10) Veja a representação de uma adição em 
que os algarismos A, B e C são 
desconhecidos. 
 

 

Qual é o valor da soma A + B + C? 
a) 165          c) 21 
b) 19            d) 26 
 
11) Abaixo está representada uma 
subtração. 

 
Os algarismos A, B, C e D são, 
respectivamente: 
a) 2, 5, 9, 8               c) 4, 5, 1, 8 
b) 4, 5, 8, 9               d) 4, 5, 9, 8 
 
12) Um pai tem 35 anos, e seus filhos, 6, 7 e 
9 anos. Daqui a 8 anos, a soma das idades 
dos três filhos menos a idade do pai será de: 
a) 2 anos.               c) 11 anos. 
b) 3 anos.               d) 13 anos. 
 
13) O dobro de 1 003 e a metade de 10 030 
são, respectivamente: 
a) 2 006 e 515            c) 2 006 e 5 015 
b) 2 060 e 5 150         d) 2 060 e 5 015 
 
14) Hoje, o pai de Douglas tem o dobro de 
sua idade. Daqui a 6 anos, Douglas terá 30 
anos. O pai de Douglas tem hoje: 
a) 44 anos.             c) 48 anos. 
b) 46 anos.             d) 60 anos. 

 

g é o símbolo 
de grama 
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15) A cozinheira precisa fazer 1000 bombas 
de chocolate. Já estão prontas 22 assadeiras 
com 42 bombas em cada uma. Ela ainda 
deverá fazer: 
a) 76 bombas.              c) 102 bombas. 
b) 84 bombas.              d) 116 bombas. 

16) Uma diretora deseja formar turmas de 38 
alunos. Como existem 450 alunos 
matriculados, uma delas ficará incompleta. 
Para completar essa turma, ela deverá 
matricular: 
a) 6 alunos.                  c) 12 alunos. 
b) 11 alunos.                d) 32 alunos. 
 
17) Um carro consumiu 50 litros de álcool 
para percorrer 600 km. Supondo condições 
equivalentes, esse mesmo carro, para 
percorrer 840 km, consumirá: 
a) 70 litros.                 c) 75 litros. 
b) 68 litros.                 d) 80 litros. 
 
18) Qual é o resultado de 2 + 4 . 8 - 4 : 2? 

 
a) 9        b) 12        c) 22        d) 32 
 
19) Considere as seguintes expressões: 
I) 10 : 5 + 5 = 7 
II) 2 . 1 . 0 . 3 = 6 
III) 6 . 3 - 2 . 5 = 8 
IV) 48 : 16 + 8 : 4 = 5 
Podemos afirmar que: 
a) todas estão certas. 
b) todas estão erradas. 
c) somente a primeira está errada. 
d) somente a segunda está errada. 
 

20) Qual das expressões numéricas não 
indica a quantidade de fotos no quadro? 

 
a) 3 . 8 + 4               c) 3 . 6 + 2 . 5 
b) 3 . 8 + 2 . 5         d) 5 . 8 - 6 . 2 
 
Após você responder as questões da sua 
atividade avaliatória,  anote no quadro 
abaixo suas respostas: 

1  11  
2  12  
3  13  
4  14  
5  15  
6  16  
7  17  
8  18  
9  19  

10  20  
 
 Esta atividade avaliatória foi elaborada 

de acordo com o conteúdo desenvolvido 
nas atividades anteriores, portanto, para 
a resolução, você poderá estar 
consultando os roteiros de atividades. 

QUALQUER DÚVIDA ESTAREI À 
DISPOSIÇÃO! 

BOM ESTUDO! 
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Nome: _______________________________________________________________    
Nº ____ 6ºANO____  Nº do telefone (Opcional): _____________________________ 
Data: ___/___/___     Disciplina: Geometria          
Professoras: Fernanda Borgatto e Lilian Ribeiro 
 

ATIVIDADE AVALIATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Um cavalo puxa uma carroça sempre em 
linha reta, em uma estrada de terra umedecida 
pela chuva. O que você pode dizer das marcas 
deixadas pelas duas rodas da carroça na 
estrada? 

 
a) nos dá a ideia de retas perpendiculares. 
b) nos dá a ideia de retas concorrentes. 
c) nos  dá a ideia de retas paralelas. 
d) nos  dá a ideia de retas coincidentes. 

 
2) Quantos cubos estão empilhados? 

 
a) 9          b) 10          c) 11          d) 12 
 
3) A foto abaixo é de uma pirâmide de base 
quadrada, a Grande Pirâmide de Quéops, uma 
das Sete Maravilhas do Mundo Antigo. O 
número de faces desta pirâmide, incluindo a 
base, é: 

 

a) igual ao número de arestas. 
b) igual ao número de vértices. 
c) a metade do número de arestas. 
d) o dobro do número de vértices. 

4) Bia recortou a figura ao lado e, em 
seguida, fez uma colagem para obter um 
sólido de papelão. 

 
O sólido que Bia obteve foi: 
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 5) Entre as alternativas, qual é aquela em que 
os dois sólidos geométricos representados só 
têm superfícies planas? 

 

6) Cinco discos de papelão foram colocados 
uma a um, sobre uma mesa, conforme mostra 
a figura. Em que ordem os discos foram 
colocados na mesa? 

 

a) V, R, S, U, T          c) R, S, U, V, T 
b) U, R, V, S, T          d) V, R, U, S, T 

 
7) Um artista plástico está construindo um 
painel com ladrilhos decorados. Ele fez um 
esquema desse painel mostrado na figura e 
utilizou as formas de: 

 
a) Quadrados e hexágonos 
b) Triângulos e quadrados 
c) Triângulos e pentágonos 
d) Triângulos e hexágonos 

8) O polígono abaixo é classificado como: 

 

a) Quadrado          c) Pentágono 
b) Hexágono          d) Decágono 

 
9) O polígono eneágono possui: 
a) 5 lados 
b) 6 lados 
c) 12 lados 
d) 9 lados 
 
10) O sólido geométrico abaixo possui: 

 
a) 4 vértices, 8 arestas e 4 faces 
b) 8 vértices, 12 arestas e 6 faces 
c) 10 vértices, 10 arestas e 6 faces 
d) 12 vértices, 12 arestas e 4 faces 

 

 
Esta atividade avaliatória foi elaborada 
de acordo com o conteúdo desenvolvido 
nas atividades anteriores, portanto, para 
a resolução, você poderá estar 
consultando os roteiros de atividades. 

QUALQUER DÚVIDA ESTAREI À 
DISPOSIÇÃO! 

BOM ESTUDO! 
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8ª ATIVIDADE DOMICILIAR – HISTÓRIA  (1ª Atividade de Maio)           6º ANO 

Nome: _______________________________________________________   Série _________ 

Sugestão de vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=9FuYw3vF8oU  
PRÉ-HISTÓRIA BRASILEIRA – Parte 1 
 

Dentro dos estudos arqueológicos desenvolvidos na América, o Brasil concede uma 
significativa contribuição proveniente de seus diversos sítios arqueológicos. Entre os estados que 
apresentam antigos vestígios da presença humana podemos destacar primeiramente os estados 
do Piauí, Minas Gerais e as regiões litorâneas do Centro-sul do país. 

Em São Raimundo Nonato (PI), um grupo de arqueólogos liderados por Niède Guidon 
notificou a presença de facas, machados e fogueiras com cerca de 48 mil anos de existência. Entre 
as principais conclusões desses estudos, destaca-se a presença de comunidades coletivas que 
caçavam e utilizavam o fogo para protegerem-se e alimentarem-se. 

Na região de Lagoa Santa (MG) é o local onde está registrado uma das mais notórias descobertas 
da arqueologia nacional. Foi ali que se achou o mais antigo fóssil das Américas. Trata-se do crânio feminino 
que existiu há cerca de 11.500 anos. Pesquisas desenvolvidas a partir desse fóssil (apelidado de Luzia) 
abriram portas para novas teorias sobre o processo de ocupação do continente. Os traços negroides de 
Luzia levantam a suspeita de uma onda migratória da Oceania, responsável pela ocupação do nosso 
continente.                                                    https://brasilescola.uol.com.br/historiag/prehistoria-brasileira.htm 

  
ATIVIDADES 

 
1) Em São Raimundo Nonato (PI), um grupo de arqueólogos liderados por Niède Guidon notificou a 
presença de facas, machados e fogueiras com cerca de quantos anos de existência: 
a) 10 mil                         b) 5 mil                            c) 15 mil                            d) 48 mil 
 
2)  Na região de Lagoa Santa (MG) foi encontrado o mais antigo fóssil das Américas. Trata-se do crânio 
feminino que existiu há cerca de 11.500 anos, que os arqueólogos apelidaram de:  

a) Luzia                          b) Maria                            c) Lígia                            d) Lucy 
 
3) Como os arqueólogos denominam os locais onde se encontram vestígios de atividade humana, 
tais como pinturas rupestres, construções antigas, artefatos, entre outros. 
a) Chácaras                     b) Fazendas               c) Local de estudo                  d) Sítios arqueológicos 
 
4) Como são as pinturas pré-históricas encontradas nas rochas, como as da imagem acima: 
a) Rabiscos                     b) Grafite                   c) Pintura Rupestres              d) Afresco 
 

Sítios arqueológicos são locais 
onde se encontram vestígios de 
atividade humana, tais como 
pinturas rupestres, construções 
antigas, artefatos, entre outros. 
Esses vestígios são considerados 
materiais arqueológicos desde que 
possuam características que 
identifiquem o passado histórico de 
uma determinada sociedade 
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NOME DO ALUNO (A) :_______________________________________________________ 

ANO: 6°____       DISCIPLINA: GEOGRAFIA   PROFESSOR: CÁTIA REJANE 

1ª ATIVIDADE (MÊS MAIO/ 2021) 

Apresentação 

eja bem vindo a mais uma aula de Geografia! Antes de entrarmos no conteúdo do 6° ano, 

estamos revendo alguns assuntos importantes do 5° ano em nossa disciplina. Na última 

atividade, nós começamos a refletir sobre as invenções mais importantes já criadas pelo 

homem, como ferramentas básicas, vidro, roda, sistema de esgoto, bússola magnética e 
óculos. Nesta aula semanal, continuaremos a estudar as invenções.   

Pólvora 

Inventada por alquimistas chineses, a pólvora é uma das criações mais mortais já feitas pela humanidade. 
Inicialmente usada junto a uma espécie de atirador de lança primitivo voltado a atacar inimigos distantes, 
durante a Idade Média o material passou a ser usado de maneira mais refinada, resultando nas primeiras armas 
de fogo modernas. 

Relógios 

Embora relógios solares e dispositivos baseados na água já estivessem sendo usado durante séculos, foi 
somente no século 13 que os relógios como os conhecemos normalmente surgiram. Apesar de o inventor da 
tecnologia não ter seu nome conhecido, é indiscutível a contribuição que ele trouxe para a humanidade. 

Telescópio 

Normalmente atribuída ao fabricante de lentes Hans 
Lieppershey, a invenção do telescópio permitiu o estudo 
dos astros e mudou totalmente a noção do lugar ocupado 
pela Terra no espaço. Atualmente, o dispositivo evoluiu de 
forma absurda, nos permitindo ter relances de planetas a 
milhares de anos luz de distância. 

Prensa 

Antes de Johannes Gutternberg inventar a imprensa na 
metade do século 15, o acesso da população em geral ao 
conhecimento era mínimo. Graças ao dispositivo criado 
por ele, no entanto, pela primeira vez foi possível produzir 
livros em larga escala, o que possibilitou não só mudanças 
na ordem social e econômica, como inspirou milhares de 
pessoas a trabalhar em suas próprias descobertas. 

 

 

 

 

 

S 

Fonte: encurtador.com.br/zEU89 
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Baterias 

Criada em 1779, a pilha voltaica apresentada pelo cientista italiano Alessandro Volta deu início ao que tempos 
depois iria se transformar nas baterias de íon-lítio que utilizamos em nossos aparelhos eletrônicos. Não fosse 
essa invenção, dificilmente teríamos chegado a uma era na qual é difícil pensar em um aparelho que não pode 
ficar longe de uma tomada para conseguir funcionar corretamente. 

Fotografia 

Após séculos nos quais a única forma de retratar 
uma pessoa era através de pinturas, em 1826 
Joseph Nicéphore Niépce criou a primeira imagem 
fotográfica permanente. Após substituir o betume 
utilizado em sua invenção por prata, o pesquisador 
criou o método responsável por permitir que todos 
guardassem para si retratos fidedignos de seus 
parentes e amigos — e que eventualmente evoluiu 
para permitir a criação do cinema e toda a indústria 
cinematográfica. 

Lâmpada 

Em 1835, James Bowman Lindsay demonstrou ao mundo a primeira lâmpada elétrica durante uma 
demonstração em Dundee. No entanto, aparentemente inconsciente da importância de sua invenção, ele não 
se preocupou em registrar sua patente, abandonando o projeto para ir trabalhar em tecnologias de telegrafia 
sem fio. Felizmente, inventores como Thomas Edison trataram de manter o invento vivo, sem o qual é difícil 
imaginar a vida atualmente. 

Plástico 

Em 1856, o cientista britânico Alexander Parkes criou a primeira peça de plástico tratando celulose com ácido 
nítrico — invento que ele batizou como Parkesine. No entanto, uma mistura entre baixa demanda e altos custos 
de produção fez com que em 1868 sua ideia fosse abandonada. Com o passar dos tempos, evoluções 
tecnológicas permitiram o desenvolvimento do plástico derivado do petróleo, utilizado em materiais que vão de 
sacolas plásticas até proteções traseiras de smartphones. 

Telefone 

Embora a invenção do primeiro telefone seja 
atribuída a Antonio Meucci em 1849, coube a 
Alexander Graham Bell, em 1876, apresentar as 
bases do que viria a se transformar nos aparelhos 
presentes nas casas de grande parte da população 
mundial. Não só ele definiu os padrões da área, 
como foi o primeiro a produzir o dispositivo em 
grande escala — em 1886, 150 mil residências nos 
Estados já possuíam a invenção. 

Televisão 

Embora o efeito desse aparelho seja questionado 
até hoje, desde 1926 a televisão tem sido usada 
como meio de levar entretenimento, notícias e 

educação a grande parte da população mundial. A popularidade do dispositivo é tanta que em alguns países, 
como o Brasil, seu alcance é maior do que o de meios de comunicação tradicionais como jornais e revistas. 

 

 

Fonte: encurtador.com.br/zEU89 

Figura 6 

Fonte: encurtador.com.br/zEU89 

Figura 7 
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Comunicação sem fio 

Responsável por permitir a invenção de celulares, notebooks, videogames portáteis, entre outros produtos, a 
tecnologia sem fio teve sua estreia em 1891 graças aos experimentos de Nikola Tesla. Nos anos que se 
seguiram, a descoberta evoluiu de forma a permitir que o mundo se comunicasse de forma integrada. 

Radar 

Uma das invenções mais úteis da história, os sistemas de radar surgiram graças a experiências do governo 
britânico cujo objetivo era criar um “raio da morte”. Embora o líder do projeto, Robert Watson-Watt tenha 
descoberto que não era possível usar ondas de som para matar alguém, ele percebeu que elas eram uma 
ótima maneira de monitorar o movimento de objetos 
distantes. 

Cartão de crédito 

Embora atualmente seja comum encontrar pessoas que 
saem de casa sem nenhuma nota de dinheiro, até pouco 
tempo atrás isso seria impensável. Criado em 1958 pelo 
Bank of America, o sistema de cartão de créditos conhecido 
como BankAmericard sofreu com diversos problemas de 
fraudes em seus primeiros anos de circulação. No entanto, a 
tecnologia prosperou e em 1976 mudou seu nome para Visa, 
marca muito conhecida em todas as partes do mundo. 

Satélites 

Em 1962, era lançado ao espaço o satélite Telstar, primeira 
iniciativa do tipo criada para ampliar a rede de telecomunicações da Europa. O dispositivo foi o responsável 
por transmitir as primeiras imagens televisivas geradas a um oceano de distância, ajudando na distribuição de 
sinais de televisão, imagens, ligações telefônicas e mensagens de fax. Apesar de ainda estar em órbita, a 
invenção não está mais sendo utilizada e há tempos já foi substituída por equipamentos mais modernos. 

Internet 

Embora não seja possível atribuir 
uma data exata e tampouco um 
criador para a invenção da internet, 
é certo que a rede mundial dos 
computadores começou a dar os 
primeiros passos durante a década 
de 60. 

Originalmente usada pelo exército 
norte-americano para transmitir 
dados entre redes pequenas, em 
pouco tempo a tecnologia progrediu 
e cresceu em escala assustadora. A 
partir dos anos 80, com a entrada de 
companhias e instituições na rede, 
seu potencial comercial começou a 
ser explorado, e atualmente é difícil 
pensar em uma vida sem essa 
tecnologia revolucionária. 

 

 

Fonte: encurtador.com.br/zEU89 

Figura 8 

Fonte: encurtador.com.br/zEU89 

Figura 9 
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Nesta atividade, tivemos a chance de estudar as invenções mais importantes criadas ao longo da 

história. Elas permitiram atingir o nível de conforto que a humanidade desfruta hoje. Entretanto, essas 

invenções e outras ações humanas que tanto trazem qualidade de vida têm seu preço para o meio ambiente. 

E a qualidade ambiental é o tema da nossa próxima atividade. Releia a atividade, copie e responda os 
exercícios no caderno. Bons estudos! 

Exercícios  

1) Cite três exemplos de tecnologia presentes no seu dia a dia. 

 

2) Qual é a invenção mais antiga da lista? 

A) Vidro; 

B) Roda; 

C) Telefone; 

D) Ferramentas básicas; 

 

3) Qual você considera a invenção mais importante da história? Explique porquê. 

 

4) Marque como verdadeiro (V) ou falso (F) 

A) (    ) A invenção da prensa ajudou a produção de livros. 

B) (    ) A pólvora foi inventada na China. 

C) (    ) O primeiro satélite de comunicações tinha o nome de Zohan. 

D) (    )  A base do plástico usado nos celulares é o petróleo. 

 

5)  Crie uma invenção para melhorar a nossa vida. Faça um desenho e um texto explicando como 

ela funciona. 
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1º Roteiro de Maio - Ciências – 6º Ano – Profª Sandra Carvalho  

                        

Nome:_____________________________________________________ 6º Ano: _____  2021 

 

Aula 1 

MATERIAIS DE ORIGEM NATURAL E MATERIAIS SINTÉTICOS 

 

 Diversos materiais são obtidos da natureza. São exemplos de materiais de origem natural a 

areia, o petróleo e a madeira. 

 Os materiais de origem natural são aqueles obtidos da natureza e podem ser utilizados para 

produzir outros tipos de material. A areia, por exemplo, se misturada a determinados materiais e 

aquecida, dá origem ao vidro – um novo material com características bastante diferentes das dos 

materiais que o originaram. O vidro é um exemplo de material sintético. Um material sintético é 

totalmente produzido pelo ser humano de forma artificial e não extraído diretamente da natureza.  

 Muitos dos materiais sintéticos que conhecemos, como os medicamentos e os materiais 

plásticos, são fruto de etapas de pesquisa e desenvolvimento. Essas etapas incluem escolha das 

matérias-primas mais adequadas e avaliação das propriedades dos materiais. Os novos materiais 

passam, então, por testes antes de serem produzidos em grande quantidade e disponibilizados aos 

consumidores. Além desses materiais sintéticos, há diversos outros produzidos em indústrias.  

 

EXEMPLOS DE MATERIAS SINTÉTICOS 

 
 

Atividades: 

 

1) Cite três exemplos de materiais utilizados em sua casa que são: 

 

a) Naturais. 

_______________________________________________________________________ 

 

b) Sintéticos. 

_______________________________________________________________________ 

 

2) Os materiais sintéticos foram criados para facilitar e beneficiar a vida humana. Mas, na 

atualidade, o descarte incorreto desses materiais tem prejudicado o meio ambiente. Temos as 

garrafas PET, como exemplo, que demora aproximadamente 400 anos para se decompor. 

Cite dois prejuízos que esse material causa ao ambiente. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

3) Relacione corretamente: 

 

(1) Material natural 

 

(2) Material 

sintético 

 

(    ) areia 

(    ) tijolo 

(    ) pedra 

(    ) plástico 

 

(    ) isopor 

(    ) algodão 

(    ) madeira 

(    ) detergente 
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Aula 2 

 

Medicamentos 

 

Os medicamentos, possuem extrema importância em nossas vidas, tanto em termos de 

desenvolvimento científico e tecnológico como em relação a seus impactos socioambientais. 

O desenvolvimento da ciência e o da tecnologia foram e ainda são importantes na produção 

de medicamentos. A farmácia, a química, a biologia e a medicina se destacam por permitir a 

elaboração de medicamentos mais complexos, propiciando tratamentos de maior número de doenças. 

A medicina avançou muito, e as descobertas do que causa a doença foram fundamentais para o 

desenvolvimento de medicamentos. Os impactos sociais causados, são o aumento na qualidade de 

vida e na expectativa de vida.  

Vamos entender os termos “remédio” e “medicamento”, apesar de frequentemente serem 

utilizados como sinônimos, apresentam diferenças muito importantes. Os remédios são métodos, 

substâncias ou compostos utilizados para o alívio de sintomas ou tratamento de condições de saúde 

como por exemplo, um preparo caseiro com plantas medicinais. Já os medicamentos são produzidos 

em laboratórios e correspondem a produtos que foram submetidos a uma série de etapas de pesquisa 

e avaliação para o atendimento das exigências de órgãos regulatórios como a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (Anvisa). Sendo assim, os medicamentos devem, obrigatoriamente, passar por 

investigações científicas e rígidas que avaliem sua eficácia e outros possíveis efeitos. De modo geral 

todo medicamento é um remédio, mas um remédio nem sempre é um medicamento.  

• Medicamentos fitoterápicos: são medicamentos cujos princípios ativos são extraídos e 

isolados apenas de plantas medicinais, eles são produzidos por meio de rigoroso processo industrial 

e passam por testes criteriosos antes de serem disponibilizados no mercado. Só poderão ser 

comercializados após serem registrados na ANVISA. 

• Remédios naturais: são feitos com substâncias retiradas das plantas, não possuem princípio 

ativo purificado, esses remédios não têm comprovação científica e não são registrados na ANVISA. 

Suas propriedades medicinais derivam da sabedoria popular, que é transmitida de geração em 

geração.  

• Medicamentos sintéticos: esses contêm princípio ativo produzidos por processos químicos, 

são produzidos em laboratório. Assim eles não derivam diretamente da natureza e também passam 

por testes rigorosos e devem ter registro na ANVISA.  

 

Aula 3 

 

Os diferentes tipos de medicamentos 

 

A maioria dos medicamentos são feitos a partir de materiais sintéticos. Após longas pesquisas 

que testam sua eficácia, efeitos colaterais e efeitos adversos, esses fármacos são sintetizados em 

laboratório. Os medicamentos que aliviam dores são chamados de analgésicos, os que diminuem a 

febre de antitérmicos e os que combatem inflamações, os anti-inflamatórios. Esses medicamentos 

são muito utilizados para que o paciente alivie os sintomas de doenças. Antibióticos são produzidos 

a partir de seres vivos (bactérias e fungos) e que depois passaram a ser produzidos por laboratórios. 

Essas substâncias matam ou impedem a reprodução de bactérias. Seu uso correto auxilia na cura de 

algumas doenças, no entanto só pode ser comprado com receita médica. Jamais tome antibiótico que 

não tenha siso passado pelo médico pois seu uso indiscriminado pode levar seu organismo à seleção 

de bactérias mais resistentes significando que ele pode deixar de fazer efeito quando for tomado 

novamente. 

Os medicamentos apesar de serem importantes para o combate e prevenção de doenças, 

podem causar danos à saúde se não forem tomados de forma adequada e com orientação médica, 

somente o profissional da saúde, saberá indicar a dosagem correta, como deve ser tomado e por quanto 

tempo.  

Outro cuidado que se deve ter é com o descarte correto de medicamentos, pois feito de forma 

inadequada pode prejudicar o meio ambiente e até mesmo afetar alguns organismos. Existem locais, 

em especial farmácias, que fazem a coleta de medicamentos vencidos. Nesses locais os medicamentos 
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são armazenados de forma segura até serem destinados ao descarte final, adequado a cada tipo de 

produto. Entre os diversos riscos associados ao descarte incorreto de medicamentos vencidos estão a 

contaminação do solo, água, alimentos, intoxicação dos animais e de pessoas, principalmente as mais 

expostas como crianças carentes frequentadores de aterros sanitários ou dos lixões. 
 

https://portal19.net.br/_files/200001134-e9ad1e9ad4/ci%C3%AAncias6%C2%B0-11.pdf 

file:///C:/Users/sandr/Downloads/6%20ano%20cn%20vol%203.pdf 

Aula 4 

 

Atividades: 
 

1) “Para produzir chocolate utilizamos a sementes do cacau, que são processadas e misturadas a 

açúcar, manteiga de cacau e leite. No final do processo, é obtida uma mistura sólida e 

homogênea, o chocolate, que então pode ser derretido e moldado.”  

Com base no texto acima, entre os materiais citados, quais são de origem natural e quais são 

sintéticos? 

Natural: ___________________________________________________________________ 

Sintéticos: _________________________________________________________________ 
 

2) Qual a diferença entre remédios e medicamentos? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

3) Relacione os tipos de medicamentos às suas indicações corretas.  
 

(A) Antitérmicos 

(B) Anti-inflamatórios 

(C) Analgésicos 

(D) Antibióticos  

(    ) Impedem a reprodução de bactérias 

(    ) Aliviam dores. 

(    ) Diminuem a febre. 

(    ) Combatem inflamações. 

 

4) Sobre os medicamentos, assinale a alternativa correta. 
 

a) A maioria são feitos a partir de elementos da natureza. 

b) São produtos com a finalidade de diagnosticar, prevenir, curar doenças ou então aliviar 

os seus sintomas. 

c) Podem ser feitos em casa utilizando diversos produtos naturais. 

d) A melhor forma de descarte é jogando em um lixo comum. 

e) É uma substância que não tem prazo de validade. 

 

5) Complete as frases a seguir. 

 

a) ___________________________________são medicamentos cujos princípios ativos 

são extraídos e isolados apenas de plantas medicinais. 
 

b) Os ____________________________________ contêm princípio ativo produzidos por 

processos químicos e são produzidos em laboratório. 
 

c) Os medicamentos cujas propriedades medicinais derivam da sabedoria popular, que é 

transmitida de geração em geração são os ________________________. 
 

d) Os medicamentos apesar de serem importantes para o combate e prevenção de doenças, 

podem causar _________________________ se não forem tomados de forma adequada. 
 

e) Com orientação médica, somente o ____________________________, saberá indicar a 

dosagem correta, como deve ser tomado e por quanto tempo.  

 

 

Dúvidas, por favor, enviar e-mail para: devolversandraciencias@outlook.com 
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1ª SEMANA DE MAIO - 6º ANO – INGLÊS-  NOEMI- THE ANIMALS 

NAME_________________________________________________ 

 

 

THE ANIMALS 

 

O sapo é verde. A vaca é branca. O elefante é cinza. A aranha é 
preta. O cachorro é marrom e amarelo. A borboleta tem muitas cores: 
verde, amarelo, azul e laranja. ( has many colors=tem muitas cores) 

Escreva em inglês estas frases: 

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________ 
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Agora vamos aprender a colocar a cor antes do substantivo: 

Fica diferente, mas é assim mesmo. 

Ex.: a yellow flower = uma flor amarela.  A blue sky= um céu azul. 

an orange fox. Uma raposa laranja.   

 

  Agora escreva: 

um passarinho  azul ___________________________________ 

uma cobra amarela e preta______________________________ 

um gato cinza e branco_________________________________ 

um macaco preto e branco.______________________________ 

 

Só de curiosidade: 

Cockroaches= baratas;    ladybird= joaninha; lion= leão; tiger= tigre;  
bull= touro;  parrot= papagaio;  arara= macaw. 

 

Vamos fazer os negativos agora: not depois do verbo. 

1.The monkey is an animal.________________________________ 

2.The house is white. ____________________________________ 

3.The car are yellow._____________________________________ 

4.I am a student.________________________________________ 

 

Vamor fazer agora o interrogative: o verbo no começo da frase. 

Fica assim: 

Ex.:You are a girl. = Are you a girl?       He is a boy. =    Is he a boy? 

It is a rabbit.  =      ___________?  She is a sister=_____________? 

We are friends = _____________? I am a lady. =______________? 

You are at school=______________? 
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8º Roteiro – Educação Física - Prof. Marcos - 6º ano A, B, C 

E.M. “Educador Paulo Freire” 19/04/2021 

Freqüência cardíaca  

 Frequência cardíaca é o número de batimentos cardíacos em um minuto.  

Como medir a frequência cardíaca 

Atualmente, é muito mais simples medir a frequência cardíaca do que já foi no 

passado, pois aparelhos que fazem isso hoje são muito mais acessíveis. Ainda 

que de forma imprecisa, até mesmo os smartphones são capazes de registrar 

os batimentos cardíacos de quem quer que seja. 

Porém, é possível fazer isso mesmo sem acesso a nenhum equipamento. 

Coloque os dedos indicador e médio na parte lateral do pescoço ou em seu 

pulso e note que será possível sentir a pulsação. Contem, durante um minuto, 

quantas pulsações ocorrem. Outra opção é contar os batimentos durante 15 

segundos e multiplicar os resultados por 4. 

Apesar de ser possível mensurar seus batimentos cardíacos em casa, seja por 
meio do smartphone ou de relógios e pulseiras que contem com recursos como 
esses, essa forma de aferição não substitui, de forma alguma, exames médicos 
mais precisos requeridos pelo seu médico. Portanto, visite periodicamente o 
seu cardiologista para conferir se não há nenhuma alteração na sua condição 
cardíaca que requeira atenção.  
 

Frequência cardíaca Máxima - FCM = 220 – sua idade 

 

frequência cardíaca máxima (FC máx.): é o maior número de batimentos por 
minuto que seu coração é capaz de bombear sob esforço máximo. 
 

Por exemplo, uma pessoa com 35 anos de idade não deve praticar atividades 

físicas ou se colocar em situações que elevem a sua frequência cardíaca acima 

de 185 bpm. 

FCM = 220 – 35 (idade do individuo) = 185 bpm (batimento por minuto)  Max. 

Atividade: 

 1 - Vamos medir a sua freqüência cardíaca em repouso? 

2 – Agora pratique alguma atividade física e vamos medir novamente?  

3 – Agora vamos calcular qual sua freqüência cardíaca máxima, usando a 

fórmula: 220 - idade = ___ bpm Max ? 
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6º ANO                    1º ROTEIRO DE MAIO DE 2021 

 

NOME:_________________________________________SÉRIE:_________ 

História da Dança 

A dança é uma expressão artística que movimenta o corpo. Considerada uma das principais artes 
cênicas da Antiguidade, a dança utiliza o corpo como um instrumento criativo. 

Na maioria das vezes, esta manifestação artística acompanha um ritmo musical, entretanto, ela 
também pode ser expressa sem qualquer tipo de música. 

Os movimentos da dança ocorrem de forma previamente estabelecida, isto é, por meio de 
coreografias ou de forma livre, improvisada. 

Esta expressão artística está presente na vida de grande parte das pessoas do mundo. 

História da dança 

A dança é considerada uma das primeiras manifestações expressas pelo ser humano. Sua 
origem remonta à Pré-História, quando homens e mulheres realizavam experimentações 
corpóreas que envolviam o bater palmas e bater os pés no chão. 

Com isso, a dança primitiva surge a partir das descobertas de novos ritmos e sons que foram 
sendo embalados pelo movimento do corpo. 

Nesse sentido, é bastante provável que o surgimento da dança tenha coincidido com o 
da música, pois ambas se relacionam a rituais. 

Existem estudos de pinturas rupestres que suspeitam que tais registros representem corpos 
humanos em movimento, que foram decifrados como danças. 

Há registros da ocorrência de danças milenares, desde o Egito Antigo, Índia Antiga, Grécia 
Antiga e Roma Antiga, como forma de compor os rituais sagrados, pois acreditavam que a dança 
possuía poderes mágicos. 

Por isso, o maior objetivo desta expressão artística era reverenciar as divindades ou auxiliar nos 
rituais que envolviam casamentos e funerais. 

A influência religiosa da Igreja Católica durante a Idade Média fez com que a dança passasse por 
um processo de empobrecimento em razão da moralidade imposta por esta instituição. 

Assim, as expressões artísticas que envolviam o corpo, passaram a ser vistas como pecado. De 
todo modo, a população rural manteve as tradições, com a dança camponesa. 

O Renascimento foi um movimento cultural e artístico que envolveu pintura, escultura e dança. 

Este período foi marcado pela valorização dessa manifestação artística por parte da nobreza. A 
partir de então, a dança se torna um objeto de estudo que visava, sobretudo, sua sistematização. 

O balé foi a expressão corporal que mais se destacou nesta fase. 

Tempos depois surge a dança moderna, caracterizada por um estilo mais espontâneo e livre. 
Esta dança visava retratar o cotidiano, a vida real. 
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Isadora Duncan (1877-1927) e Martha Graham (1894-1991) foram grandes nomes desse estilo de 
dança que revolucionou essa expressão artística, além de aproximá-la a um número maior de 
pessoas. 

Com o passar dos anos, surgiram novas maneiras de se expressar corporalmente. Atualmente, 
existe a dança contemporânea, que se baseia mais nas emoções do que na forma. Ela se 
caracteriza por movimentos mais livres, experimentais. 

Sua técnica é tão ampla que não determina rigidamente estilos de roupas, músicas ou espaços. 
Por isso, a dança contemporânea pode ser apresentada em lugares inusitados. 

RESPONDA 

1- A dança é uma expressão artística que movimenta o que? 

a- (     ) a mente 

b- (     ) o pescoço 

c- (     ) o corpo 

d- (     ) o braço 

a-  A dança é considerada uma das primeiras manifestações expressas pelo ser humano. 
Sua origem remonta à Pré-História, quando homens e mulheres realizavam o que?  

2- (     ) experimentações corpóreas que envolviam o bater palmas e bater os pés no chão 

b- (     ) realizavam rituais 

c- (     ) poderes mágicos 

d- (     ) realizavam movimento artístico e cultural 

3- Onde há registros da ocorrência de danças milenares, como forma de compor os rituais 
sagrados, pois acreditavam que a dança possuía poderes mágicos? 

a- (     ) Argentina, Índia Antiga, Grécia Antiga e Roma Antiga, 

b- (     ) Brasil, Índia Antiga, Grécia Antiga e Roma Antiga, 

c- (     ) Egito Antigo, Índia Antiga, Portugal e Roma Antiga, 

d- (     ) Egito Antigo, Índia Antiga, Grécia Antiga e Roma Antiga, 

4- A influência da Igreja Católica durante a Idade Média fez com que a dança passasse por 
um processo de empobrecimento em razão da moralidade imposta por esta instituição. 
Assim, as expressões artísticas que envolviam o corpo, passaram a ser vistas como o 
que? 

a- (     ) manifestação artística 

b- (     ) pecado 

c- (     ) dança moderna 

d- (     ) movimentos livres 
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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 
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• 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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