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4º ROTEIRO DE MAIO ou 12ª ATIVIDADE – MAIO/2021 
 
 

NOME: _______________________________________________________ 6º ANO _____ 
 

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

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

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

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

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

 ENTREGAR DO DIA 31/05/21 ATÉ 02/06/21. 
 

6º ANO A 

PROFESSOR(A) MATÉRIA E-MAIL 

EDNA GRAMÁTICA/LIPT ednatcfranco@gmail.com 

CLEIDE HISTÓRIA cleide.mk@hotmail.com 

SANDRA GEOGRAFIA dmaktb@gmail.com 

KARINA CIÊNCIAS karinahfischer.kf@gmail.com 

OTANIEL MATEMÁTICA atividadesmatematicatcc@outlook.com 

LILIAN EDUCAÇÃO FÍSICA limesqta@gmail.com 

SILVIA ARTE silviaregico@yahoo.com.br 

ROSANGELA INGLÊS rosangelamarialeite1972@gmail.com 

6º ANO B 

PROFESSOR(A) MATÉRIA E-MAIL 

EDNA GRAMÁTICA ednatcfranco@gmail.com 

ALESSANDRA LIPT alessandra_ghilardi@yahoo.com.br 

CLEIDE HISTÓRIA cleide.mk@hotmail.com 

SANDRA GEOGRAFIA dmaktb@gmail.com 

KARINA CIÊNCIAS karinahfischer.kf@gmail.com 

OTANIEL MATEMÁTICA atividadesmatematicatcc@outlook.com 

LILIAN EDUCAÇÃO FÍSICA limesqta@gmail.com 

SILVIA ARTE silviaregico@yahoo.com.br 

ROSANGELA INGLÊS rosangelamarialeite1972@gmail.com 

 

DISQUE 100- DENÚNCIA DE ABUSO E EXPLORAÇÃO CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE. VOCÊ 

FICA NO ANONIMATO 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 

Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo 
  "E.M. “PROFª THEREZA CARAMANTE CHESINE” 

Rua Bráulio Vasconcelos de Menezes, 309 - Marmeleiro - Mairinque – SP 

Tel.: (11) 4708-4526 – E-mail: em.therezacaramante@mairinque.sp.gov.br 

https://www.mairinque.sp.gov.br/
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GRAMÁTICA – PROF.ª EDNA – 6º ANO 

4ºROTEIRO DE MAIO 2021 

CONTINUAÇÃO DA ORTOGRAFIA 
 

1ª aula 
 
1) Indica a alternativa em que todas as lacunas devem ser preenchidas com J: 
 
A (  ) man…..edoura – pa…..é – o…..eriza – a…..ência 
B (  ) ti…..ela – an…..inho – tra…..e – …..en…..ibr 
C (  ) ma…..estade – la…..eado – …..eito – ultra…..e 
D (  ) gor…..eio – berin…..ela – here…..e – su…..estão 
 
2) Indica a alternativa em que todas as lacunas devem ser preenchidas com G: 
 
A (  ) a…..ito – …..esto – estran…..eiro 
B (  ) pro…..eto – su…..eito – …..e…..um 
C (  ) …..en…..iva – …..eito – gran…..a 
D (  ) verti…..em – …..inásio – can…..ica 
 
3) Indica a alternativa em que todas as lacunas devem ser preenchidas com Z: 
 
A (  ) te…..ouro – indefe…..o – gosto…..o 
B (  ) a…..eite – an…..ol – vi…..ão 
C (  ) …..inco – prejuí…..o – bati…..ado 
D (  ) bi…..arro – poeti…..a – ami…..ade 
 
 
                                   2ª aula 
1) Indica a alternativa em que todas as lacunas devem ser preenchidas com S: 
 
A (  ) empre…..a – defe…..a – certe…..a 
B (  ) portugue…..a – chine…..a – france…..a 
C (  ) ca…..eiro – de…..ejo – despre…..o 
D (  ) cin…..a – anali…..ar – alfabeti…..ar 
 
 
2) Complete as palavras, usando corretamente as letras G ou J. 
 
a) Naquela via…..em ao litoral, passamos pelo posto de pedá…..io. 
b) É necessário que eles via…..em ainda hoje. 
c) Não su…..em a mar…..em. 
d) Não esban…..em dinheiro para comprar aquele reló…..io. 
 
 
3) Assinale a alternativa em que todas as palavras devem ser completadas com a letra indicada 
entre parênteses: 
 
a) …..ave – …..alé – …..ícara – …..rope – …..enofobia (x) 
b) pr…..vilégio – requ…..sito – …..ntitular – …..mpedimento (i) 
c) ma…..ã – exce…..ão – exce…..o – ro…..a (ç) 
d) …..iboia – …..unco – …..íria – …..eito – …..ente (j) 
e) pure…..a – portugue…..a – cortê….. – anali…..ar (s) 
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                                        3ª aula 
 
1) Observe as seguintes frases: 

 

I – A parali…..ia infantil já está praticamente erradicada no país. 

II – Ob…..ecado pelo amigo, o rapaz não ouvia os conselhos dos seus pais. 

III – O réu foi punido; não houve, portanto pr…..vilégios. 

IV – “Qual folha instável em ventoso estilo / Do vento ao sopro a esvoa…..ar sem custo.” (G. Dias) 

 

A sequência de letras que preenche corretamente as lacunas das palavras das assertivas acima é: 

a) s – s – i – ç 

b) z – s – e – s 

c) s – c – i – ç 

d) s – c – e –c) s – c – i – ç 

d) s – c – e – 

 

2) Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas: “Caminhavam ………. pé e 
sabiam estar ………. poucos metros da praia, mas o cansaço impediu-os de chegar ………. ela”. 
a) a – há – à 
b) à – à – a 
c) à – há – a 
d) a – à – à 
e) a – a – a 
 
3) Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas das frases abaixo: 
I – Meu Deus, …………………………. as crianças têm que ser expostas à tragédia humana? 
II – Queria entrar na rede …………………………. era mais fácil para promover um debate. 
III – Muitos ainda não sabem o …………………………. da importância que se tem dado à Internet. 
IV – Não há …………………………. ser feliz, se não for por um grande amor. 
 

a) porque – porquê – por que – por quê 
      b) por que – porque – porquê – por que 

c) porque – por que – por quê – por que 

d) porquê – porque – por que – por que 

e) por que – porque – porque – por que 

4) Completa com DÁ ou DA: 
 
a) Esse dinheiro não …………………… para cobrir as despesas. 
b) As crianças já voltaram …………………… aula. 
c) Todos lastimaram a falta de sorte …………………… amiga. 
d) Aquele atleta …………………… todo seu empenho nos treinos. 
 
 
5) Usa adequadamente os porquês: 
a) Irene chora tanto, ……………………………………….? 
b) Ela está assim ………………………………………. foi contrariada. 
c) Os fortes vencem ………………………………………. creem na própria força. 
d) Todos os trabalhos ………………………………………. ele passou deram-lhe experiência. 
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LIPT – PROF.ª EDNA/ALESSANDRA – 6º ANO 

4ºROTEIRO DE MAIO 2021 

INTERPRETAÇÃO TEXTUAL 

1ª AULA 

Marianne Peretti 

Marianne Peretti é uma artista plástica franco-brasileira, considerada a mais importante vitralista 

do Brasil. Ela ficou conhecida por ser a única mulher a integrar a equipe de artistas do arquiteto Oscar 

Niemeyer na construção de Brasília. 

Filha de um historiador pernambucano e de uma modelo francesa, Marie Anne Antoinette Hélène 

Peretti nasceu em Paris, em 13 de dezembro de 1927. 

Desde pequena, Marianne só pensava em arte. Foi expulsa de duas escolas porque fugia sempre 

das aulas para pintar. Aos 15 anos, começou a frequentar a École Nationale Supérieure des Arts 

Décoratifs e, mais tarde, a Académie de La Grande Chaumière. Naquele tempo, ela ganhava algum 

dinheiro fazendo charges para jornais. 

Conheceu seu marido durante uma viagem de navio entre a Europa e o Rio de Janeiro. Casou-se 

com ele e mudou-se para São Paulo em 1953. Na bagagem, já levou prestígio artístico: em sua primeira 

exposição individual, no ano anterior, recebeu muitos elogios da crítica e, até mesmo, do gênio surrealista 

Salvador Dalí. 

No Brasil, o trabalho de Marianne foi ganhando espaço e reconhecimento – ela participava de 

bienais e realizava exposições individuais e coletivas pelas capitais brasileiras. Também criava 

esculturas, vitrais e relevos para edifícios públicos e residências particulares. 

 

Disponível em: <plenarinho.leg.br - Câmara dos Deputados>. (Fragmento).  

                                      2ª AULA 

Leitura 

Trabalhando com o dicionário 

a) Procure no dicionário as palavras desconhecidas do texto 

vitralista 

integrar 

historiador 

charge 

surrealista 

 

 

 

 

https://plenarinho.leg.br/index.php/glossary/camara-dos-deputados/
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                                        3ª AULA 

 1 – Releia esta passagem do texto: 

 

“Marianne Peretti é uma artista plástica franco-brasileira, considerada a mais importante vitralista do 

Brasil.” 

 

Essa passagem do texto é: 

(     ) uma opinião.  

(     ) uma conclusão.  

(     ) uma apresentação.  

 

2 – No trecho “Ela ficou conhecida por ser a única mulher a integrar a equipe de artistas do arquiteto 

Oscar Niemeyer na construção de Brasília. ”, o vocábulo grifado indica: 

(     ) causa.  

(     ) finalidade.  

(     ) consequência.  

 

3 – Na parte “Marie Anne Antoinette Hélène Peretti nasceu em Paris [...]”, a expressão destacada 

indica uma circunstância de: 

(     ) lugar. 

(     ) modo.  

(     ) tempo.  

                                      4ª AULA 

 

 1 – Identifique o motivo que levou à expulsão de Marianne de duas escolas:  

(     ) Ela “só pensava em arte”.  

(     ) Ela “fugia sempre das aulas para pintar”.  

(     ) Ela “começou a frequentar a École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs”.  

 

 2 – Em “Casou-se com ele e mudou-se para São Paulo em 1953.”, o termo “e” exprime: 

(     ) fatos que se somam.  

(     ) fatos que se alternam. 

(     ) fatos que se contradizem.  

3 – Segundo o texto, Marianne “[...] em sua primeira exposição individual [...] recebeu muitos elogios da 

crítica e, até mesmo, do gênio surrealista Salvador Dalí. ”, no ano de: 

(     ) 1951.  

(     ) 1952. 

(     ) 1953.  
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HISTÓRIA – PROF.ª CLEIDE – 6º ANO 

4ºROTEIRO DE MAIO 2021 

Nome: 

 
Registros da História 

 
Tudo aquilo que a humanidade produz ao longo do tempo pode ser considerado fonte histórica e, portanto, serve a 

construção do conhecimento histórico. São exemplos de fontes históricas: jornais, livros, cartas, diários, letras de 

música, história em quadrinhos, pinturas, fotografias, filmes, mapas, moedas, vasos, joias, edifícios, paisagens, 

esculturas e muitos outros. Também são considerados fontes históricas os relatos orais, por exemplo, as histórias 

contadas por nossos avós.        (Livro didático, Vontade de Saber, p. 13)  

  

Veremos a seguir, algumas fontes históricas que nos ajudam a compreender a questão do preconceito racial na 

formação do povo brasileiro, destacando a importância do combate ao racismo e a representatividade dos negros na 

nossa sociedade. 

A nova personagem da turma da Mônica chegou à história na edição de Janeiro de 2019. Milena, porém, fez sua 

primeira aparição na Corrida Donas da Rua, no final de 2017, e desde então ela vem participando de eventos com 

os demais integrantes da turma de Maurício de Sousa.  

Milena tem 7 anos e é apresentada em sua primeira história como uma menina de autoestima elevada, que ama os 

animais e que se identifica de imediato com Mônica, Magali e Marina, das quais será grande amiga.  

O lançamento da personagem e de sua família faz parte do projeto Donas da Rua, que tem apoio da ONU Mulheres. 

“Desde 2016 venho participando de eventos que discutem a importância da representatividade. É fundamental que 

as meninas e meninos negros possam se reconhecer nas histórias em quadrinhos, desenhos e espetáculos. Nossos 

personagens podem contribuir para isso”, disse Mônica Sousa, diretora executiva da Maurício de Sousa Produções 

e filha do artista.  

Milena se muda para a Rua do Limoeiro com sua família: Sílvia, a mãe, é veterinária e casada com Renato, 

publicitário. Milena tem dois irmãos: Solange, ou Sol, de 17 anos, que é vocalista de uma banda de garagem, e 

Fabinho, ou Binho, de 5 anos, que vai se dar muito bem com o primo de Magali, o Dudu.  

A estreia de Milena e sua família acontece justamente no mês em que a primeira publicação do cartunista (Maurício 

de Souza) foi editada, em 1959 no jornal Folha da Manhã, 60 anos atrás.  

Milena já aparece também na tematização dos brinquedos do Parque da Mônica e em postagens nas redes sociais da 

Turma da Mônica. De cara, ela ganhou aceitação do público e reforçou a importância da representatividade. 

 

 
QUESTÃO 1 – Assinale abaixo o trecho do texto que destaca a importância da personagem Milena para a 

representatividade das crianças negras no Brasil.  

A. (  ) O lançamento da personagem e de sua família faz parte do projeto Donas da Rua, que tem apoio da ONU 

Mulheres.  

B. (  ) É fundamental que as meninas e meninos negros possam se reconhecer nas histórias em quadrinhos, desenhos 

e espetáculos.  

C. (  ) A estreia de Milena e sua família acontece justamente no mês em que a primeira publicação do cartunista 

(Maurício de Souza) foi editada, em 1959.  
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D. (  ) Milena tem 7 anos e é apresentada em sua primeira história como uma menina de autoestima elevada, que 

ama os animais e que se identifica de imediato com Mônica, Magali e Marina, das quais será grande amiga. 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

AULA 2 

Leia o texto abaixo com atenção e responda as questões 2 e 3: 

A lenda das Abayomis  

Quando os negros vieram da África para o Brasil na condição de escravos, atravessaram o oceano Atlântico numa 

viagem muito difícil a bordo dos tumbeiros, navios de pequeno porte que realizavam o transporte de escravos. As 

crianças choravam assustadas, porque viam a dor e o desespero dos adultos. As mães negras, então, para acalentar 

suas crianças, rasgavam tiras de pano de suas saias e faziam bonecas, feitas de tranças ou nós, que serviam como 

amuleto de proteção para as crianças brincarem. As bonecas, símbolo de resistência, ficaram conhecidas como 

Abayomi, termo que significa “Encontro Precioso”, em iorubá, uma das maiores etnias do continente africano, cuja 

população habita parte da Nigéria, Benin, Togo e Costa do Marfim. Quando você dá uma boneca Abayomi para 

alguém, esse gesto significa que você está oferecendo o que tem de melhor para essa pessoa. 

 

 
 

QUESTÃO 1 – De acordo com a leitura do texto, explique qual é o significado do termo Abayomi?  

 

 

 

 

QUESTÃO 2 – Após fazer uma leitura atenta do texto, escolha a alternativa relacionada aos países onde 

originalmente se desenvolveram os povos de etnia iorubá no continente africano.  

A. (   ) Angola, Marrocos, Moçambique e Quênia.  

B. (   ) África do Sul, Sudão, Etiópia e Namíbia.  

C. (   ) Mali, Libia, Argélia e Zâmbia.  

D. (   ) Nigéria, Benin, Togo e Costa do Marfim.  

 

___________________________________________________________________________ 

 

AULA 3  
Como vimos anteriormente, fonte histórica é tudo aquilo que a humanidade produz ao longo do tempo. Dessa forma, 

tanto as histórias em quadrinhos, quanto as bonecas Abayomis, podem servir de fontes históricas para que os 

historiadores possam compreender aspectos do passado.  

Vimos no texto da aula 2, que as mães africanas faziam as bonecas Abayomis utilizando retalhos de suas próprias 

vestes, como uma forma de amenizar o sofrimento das crianças durante o período do tráfico negreiro. 
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QUESTÃO 1 – Após reler o texto da aula 2 e observar a tirinha abaixo, responda a questão a seguir:  

 

 
 

Por que motivo a personagem da tirinha diz que a boneca (Abayomi) é muito especial?  

A. (   ) Porque quando você dá uma boneca Abayomi para alguém, esse gesto significa que você está oferecendo o 

que tem de melhor para essa pessoa.  

B. (   ) Porque hoje em dia as bonecas Abayomis representam o fim do preconceito racial no Brasil.  

C. (   ) Porque a criação das Abayomis foi uma ideia dos colonizadores europeus para amenizar o sofrimento das 

crianças escravizadas.  

D. (   ) Porque as Abayomis representam a relação amistosa entre os colonizadores europeus e os negros escravizados 

durante o período colonial. 
 

GEOGRAFIA – PROF.ª SANDRA – 6º ANO 

4ºROTEIRO DE MAIO 2021 

            

(EF06GE01). Descrever elementos constitutivos das paisagens e comparar as modificações nos lugares de 

vivência e os usos desses lugares em diferentes tempos. 

UNIDADE TEMÁTICA> SUJEITO E SEU LUGAR NO MUNDO 

OBJETOS DE CONHECIMENTO> IDENTIDADE SOCIOCULTURAL 

(EF06GEO2). Analisar e comparar modificações de paisagens por diferentes tipos de sociedades, com destaque 

para os povos originários e comunidades tradicionais em diferentes lugares. 

UNIDADE TEMATICA> SUJEITO E SEU LUGAR NO MUNDO 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS> DIVERSIDADE E DINÂMICA DA POPULAÇÃO E LOCAL. 

AULA 1 

CONSOLIDAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Leia o texto. 

Aroma e cheiro que entram pelo nariz 

[...]    

 Durante 12 anos, fui acordado, às seis da manhã, pela voz da minha mãe me chamando, pelo cheiro de 

pão fresco e pelo aroma do suco de laranja que minha mãe não deixava faltar. O bonde, movido à eletricidade, 

era ruidoso, porém inodoro. Quando tomávamos o bonde, os aromas da casa iam ficando para trás. Quando 

GEOGRAFIA PROFESSORA SANDRA 

SOBRAL 

4º ROTEIRO 12ª ATIVIDADE 6 ANO 
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partia em direção à praça do Correio, começava o itinerário aromático. Primeiro, o cheiro da padaria da Doze 

de Outubro, que invadia o bonde que exalava. Entre a rua Trindade e a rua Guaicurus, passávamos por um 

córrego que exalava diferentemente conforme a chuva ou a seca. [...] 

 O aroma seguinte da Torrefação de Café Tiradentes. A esse paraíso olfativo, que não durava mais que 

alguns minutos, seguia-se um vácuo que também não durava muito e que era substituído pelas ondas de odor 

fétido e pegajoso das matérias-primas usadas para a produção de sabão e óleo pelas Indústrias Reunidas 

Francisco Matarazzo. 

 O mau cheiro vai rarefazendo porque aproximamo-nos do parque da Água Branca, cujos estábulos e 

jardins davam impressão de nos mergulhar numa fazenda. Do outro lado da avenida, estava a madeireira 

Eucatex, que completava a sensação de fazenda. 

 Íamos chegando às Perdizes, bairro residencial onde cada casa tinha suas flores, sua rotina e sua culinária. 

Esses aromas individuais perdiam-se no transporte coletivo. Mas, se fizéssemos o caminho a pé, íamos sentindo 

o cheiro das roseiras, da calda de açúcar, da carne assando, do bolo no forno, da baunilha e da canela. [...] 

 Padarias, pizzarias, pastelarias e docerias continuam até hoje marcando território. Mas os carros e os 

ônibus (os bondes não existem mais) nos isolam dos cheiros da cidade. [...] 

                     MAUTNER, Anna Veronica. Aroma e cheiro que entram pelo nariz.  

                                Folha de S. Paulo, São Paulo, 26 abr. 2001. Folha Equilíbrio, p. 15. 

Responda: 

1) A pessoa que, no texto acima, descreve os cheiros dos espaços que percorreu sabia o que estava 
acontecendo nos diversos lugares por onde passava? Por quê? 
 

 

 

 

 

 

 

2) Descreva com detalhes o lugar em que você mora e o caminho por onde passa a sua casa até a escola. 
Não esqueça de citar os cheiros e as sensações que você sente nesse percurso. 
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3) Em casa, leia para alguns adultos sua descrição da atividade anterior. Peça-lhes que informem se houve 
alteração nas paisagens no decorrer dos anos. Anote as informações abaixo. 
 
 

 
 

 
 

 
 

AULA 2  

1) Observe as fotografias. Depois responda às questões. 
 

 

 

 

 

a) Quais são os elementos naturais e os elementos culturais das paisagens que você observa nas fotografias: 
 

 

 

b) Quais são as principais modificações realizadas pelas sociedades nas paisagens retratadas nas 
fotografias? 

 

Vista da Terra Indígena Kayapó, 

localizada no município de São Felix do 

Xingu (PA), EM 2016. 

Vista do município de Recife (PE) em 

2018. 
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AULA 3 

Paisagens e pontos de vista 

Leia os textos prestando atenção na descrição das paisagens da cidade do Rio de Janeiro. Depois, faça as 

atividades propostas. 

Ponto de vista 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

              

 

https://conexaoplaneta.com.br/blog/unesco-declara-rio-de-janeiro-a-1a-capital-mundial-da-arquitetura/ 

Rio, estou aqui! 

 No primeiro dia de Rio, Cláudio parou um só momento. No Corcovado viu a coisa mais bonita, uma asa-

delta em torno do Cristo como um grande anjo colorido. Ignorava se fazia a viagem ao Pão de Açúcar em duas 

um cisco de nada 

Um pouco à toa. 

Uma criança pequena, 

quase perdida, 

numa cidade partida. 

Não olhavam um para o outro. 

Só viam a vista.  

Céu azul mata verde, 

ruas de carros e gente, 

Mar toda hora diferente. 

Paisagem de paraíso. 

Cheia de cores, planos, pontos. 

A cidade, o prédio e o morro. 

MACHADO, Ana Maria. Ponto de vista.  

Mar, praia, ilha. 

Casas na encosta. 

Montanhas e mata, 

Cidade maravilhosa. 

Um paraíso essa paisagem. 

Quem não gosta? 

Uma beleza. 

De qualquer ponto de vista. 

Gente de toda cor e tamanho. 

Cada um com seu jeito 

e em seu lugar. 

Um momento lá no alto. 

Do morro. 

Outro menino lá no alto. 

Do prédio. 

Cada menino, 

 

 

 

 

https://conexaoplaneta.com.br/blog/unesco-declara-rio-de-janeiro-a-1a-capital-mundial-da-arquitetura/
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etapas; no morro da Urca, a primeira, tomou um imenso sorvete. Depois foi até Niterói pela ponte que a liga 

ao Rio; ficou deslumbrado. Mas voltou de barco, não tinha pressa. Não era só o prazer de ver, sentia-se livre, 

dono de seus próprios passos, mais adulto. Retornou ao hotel quase noite. [...] 

Pegou um táxi para conhecer o centro, a parte histórica da cidade, visita recomendada pelo guia turístico. 

Passeou por ruas estreitas, muito movimentadas, tomou sorvete na centenária confeitaria Colombo, percorreu 

de ponta a ponta a Avenida Rio Branco, conheceu a Lapa, dos sambas de Noel Rosa, chegou ao bairro do Catete, 

onde um edifício majestoso e antigo lhe chamou a atenção. Já o vira em reportagens pela televisão, a residência 

e local de trabalho dos presidentes quando o Rio de Janeiro era capital federal. Consultou o guia; aquilo virara 

museu. Por que não visita-lo? Mais coisa para contar à família e aos amigos em sua volta. 

                 REY, Marcos. Bem-vindos ao Rio. 8. ed. São Paulo: Global, 2006.p. 8-10 

Compreendendo textos 

1. O que você sentiu ao ler cada texto? Explique a sua resposta. 
 
 

 
 

 

2. Quais são os elementos culturais que compõem as paisagens descritas nos textos? 

 

 

 

3. Os dois textos falam da mesma cidade, o Rio de Janeiro. Eles tratam sob o mesmo ponto de vista, 
permitindo imaginar uma mesma paisagem? Justifique sua resposta. 

 

 

 

 

 

 

  

4. Elabore um texto descritivo sobre o lugar onde você vive. Ele pode ser desenvolvido em verso (como o 
primeiro texto) ou em prosa (como o segundo texto).  
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5. Escolha um dos textos e elabore um desenho, representando a paisagem que você imaginou ao fazer a 
leitura.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS> CURRICULO PAULISTA HABILIDADES ESSENCIAIS 

Livro didático > Geografia Território e Sociedade > Elian Alabi Lucci> Anselmo Lazaro Branco> William Fugii. 

Editora Saraiva. 

CIÊNCIAS – PROF.ª KARINA – 6º ANO 
4ºROTEIRO DE MAIO 2021 

                        
Nome:______________________________________________ 6º Ano: _____  2021 

 
 

Sugestão de vídeos complementares: https://www.youtube.com/watch?v=2MpAiK1NNIE - Níveis de 

organização dos seres vivos – Ciências – 6º ano – Ensino Fundamental 

https://www.youtube.com/watch?v=-3adho_PG3I - Sistemas do Corpo Humano para crianças - O sistema ósseo, 

muscular, nervoso, respiratório, ... 
 

Aula 1 
 
NÍVEIS DE ORGANIZAÇÃO DOS SERES VIVOS 
Todos os sers vivos são compontos por: 
- Células: são as menores unidades vivas de um ser vivo. Juntas, formam tecidos. 
- Tecidos: se unem para formar um órgão, que geralmente é formados por vários tecidos. Exemplo: 
olho, coração. 
- Órgãos: se unem pra formar um sistema. Exemplo sistema digestório, respiratório. 
- Sistemas: se unem para formar um organismo. Exemplo: ser humano, cachorro. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2MpAiK1NNIE
https://www.youtube.com/watch?v=-3adho_PG3I
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Estruturas de um ser vivo - O corpo humano é uma estrutura formada por diversos órgãos, sistemas, 
tecidos e células (que são seus níveis de organização) que fazem dele um sistema complexo que 
permite os humanos de realizarem ações, como andar, correr, respirar, pensar falar, entre outras. Assim 
como os outros animais, os seres humanos são pluricelulares (formados por mais de uma célula), 
onde cada uma dessas células possui formatos e funções diferentes, gerando tecidos, órgãos e 
sistemas. 
 
Atividades: 
1) Observe a seguir os níveis de organização de um ser vivo e marque a alternativa que contém os termos que 

substituem adequadamente os números 1, 2 e 3. 

 Célula → (1) → (2) → Sistema → (3) 
a) 1- tecido, 2- organismo, 3- corpo. 

b) 1- órgão, 2- tecido, 3- organismo. 

c) 1- tecido, 2- órgão, 3- organismo. 

d) 1- organela, 2- tecido, 3- corpo. 

 
2) O que são seres pluricelulares? 
(     ) são seres formados por tecidos        (      ) são seres formados por mais de uma célula          (     ) 
são seres formados por apenas uma célula    (       ) são seres que apresentam muitos órgãos. 
 
 
Aula 2 
 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 
 
 
Atividades: 
1) Sobre os tecidos, responda: 

 
A) O que são?  ________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
2) Onde são encontrados? ______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
Aula 3 : Órgãos -   

                                                                                  
 

                                                                         
 

Tecidos: Na maioria dos seres pluricelulares, as células que apresentam estruturas e funções 

semelhantes estão agrupadas, formando os tecidos. Os tecidos são estruturas formadas por um 

conjunto constituído por células semelhantes, que atuam para desempenhar uma mesma função, e pela 

matriz extracelular. Eles não são encontrados isoladamente no nosso corpo, estando sempre associados 

uns aos outros, formando os órgãos e sistemas. Os músculos humanos, por exemplo, são formados por 

um tipo de tecido constituído por células especializadas em contração e relaxamento. 

Os órgãos são estruturas formadas por um grupo de tecidos. No corpo humano, eles trabalham de modo 

a garantir o funcionamento adequado do nosso corpo... O tipo de tecido que compõe cada órgão está 

relacionado à sua função. Um órgão humano pode apresentar vários tecidos, como é possível perceber 

no esquema ao lado 
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Sistemas: Vários órgãos interagem no corpo humano, desempenhando determinada função no 
organismo. Esse conjunto de órgãos associados forma um sistema. 
O corpo humano apresenta vários sistemas, que garantem, por exemplo, a captação de oxigênio, o 
aproveitamento de nutrientes e a locomoção. Veja abaixo alguns desses sistemas. 

 Cardiovascular: constituído pelo coração e vasos sanguíneos, garante a circulação do sangue pelo 
organismo e, consequentemente, o transporte de oxigênio e nutrientes para todas as células. 

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

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

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

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

 Respiratório: formado pelo nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos, é 
responsável por garantir a realização das trocas gasosas. 
 
 
 
 
Aula 4 
 
Atividade: 
1) São estruturas formadas por um grupo de tecidos. No corpo humano, eles trabalham de modo a 
garantir o funcionamento adequado do nosso corpo. Essa definição é correspondente ao:     (      ) tecido       
(      ) órgão      (        ) sistema       (      ) organismo 
 
2) São estruturas formadas por um conjunto constituído por células semelhantes, que atuam para 
desempenhar uma mesma função, e pela matriz extracelular. Eles não são encontrados isoladamente 
no nosso corpo, estando sempre associados uns aos outros, formando os órgãos e sistemas. Essa 
definição é correspondente ao: 
(      ) sistema       (      ) órgão      (        ) célula       (      ) tecido 
 
3) Os órgãos do nosso corpo fazem parte de diferentes sistemas. O coração, o estômago e os pulmões 
fazem parte, respectivamente, dos sistemas: 

 

A) nervoso, respiratório e muscular.                 B) digestório, respiratório e muscular. 
C) cardiovascular, esquelético e nervoso.        D) cardiovascular, digestório e respiratório. 
 
3) Constantemente, ao falarmos de anatomia e fisiologia humana, citamos alguns sistemas presentes no 
corpo, tais como o esquelético e o digestório. Um sistema pode ser definido como um conjunto de:   a) 
células.      b) tecidos.      c) órgãos.     d) organelas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORAÇÃO    PULMÃO    ESTÔMAGO  BEXIGA   INTESTINOS 

 

 

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

Veja alguns exemplos ao lado 
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4)  Ligue cada nível de organização com suas respectivas definições: 
 

TEORIA – PROF.º OTANIEL – 6º ANO 

4ºROTEIRO DE MAIO 2021 

1ª , 2ª e 3ª aula 

Mapa Mental: Raiz Quadrada 

 

*Para baixar o mapa mental em PDF, clique aqui! 

Interpretação geométrica da raiz quadrada 

Imagine um terreno com área de 144 m2. 

https://s1.static.brasilescola.uol.com.br/be/arquivos/raiz-quadrada.pdf
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Para determinar quanto mede o lado desse terreno em forma de quadrado, temos que relembrar como 

calcular sua área. 

A quadrado = l2 

A representa o valor da área, e l é o valor do lado. 

Como a área vale 144 m2, temos que: 

144= l2 

Observe a equação acima. Note que precisamos encontrar um número que, elevado ao quadrado, seja 

igual a 144, isto é, temos a definição de raiz quadrada! Então: 

√144 = 12 

O número 144 na forma fatorada é: 

144 = 22 . 22 . 32 

Assim, vamos ter que: 

√144 = √22 . 22 . 32 

Por fim, 

√144 = 2 . 2 . 3 = 12 

Portanto, o lado do terreno mede 12 m. 

4ª e 5 ª aula 

Atividade 

1)Um terreno possui área igual a 196 m². Sabendo que esse terreno tem formato de um quadrado, 

então os seus lados possuem medida igual a: 

A) 12 m². 

B) 13 m². 

C) 14 m². 

D) 15 m². 

E) 16 m². 
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2)(Ethos concursos) A raiz quadrada de um número é uma importante operação matemática, assim 

como a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Somente alguns números possuem raiz 

quadrada, são aqueles considerados quadrados perfeitos. Sendo assim, calcule a raiz quadrada de 

625 e assinale a alternativa CORRETA. 

A) 35 

B) 24 

C) 25 

D) 17 

E) 49 

3)Sabendo que √x = 9, então o valor da terça parte de x é: 

A) 81 

B) 72 

C) 36 

D) 27 

E) 9 

4)Sobre a raiz quadrada, julgue as afirmativas a seguir. 

I → Não é possível calcular a raiz quadrada de número negativo. 

II → Os números 0, 1, 4, 9 e 16 são todos os quadrados perfeitos menores que 20. 

III → A raiz quadrada de 8 é igual a 4. 

As afirmativas são, respectivamente: 

A) V, V e V. 

B) F, F e F. 

C) F, F e V. 

D) V, V e F. 

E) V, F e V. 

GEOMETRIA – PROF.º OTANIEL – 6º ANO 

4ºROTEIRO DE MAIO 2021 

Outras medidas de tempo 

Para controlarmos os dias do ano, utilizamos o calendário. Na história da humanidade, surgiram 

vários calendários, mas o que utilizamos hoje no Brasil é o calendário gregoriano, dividido em 12 

meses (janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e 

dezembro), que possuem entre 30 e 31 dias, exceto o mês de fevereiro, que possui 28 dias. Vale 

ressaltar que, de 4 em 4 anos, fevereiro possui 29 dias. 

Os anos em que fevereiro possui mais dias são conhecidos como anos bissextos. Isso acontece 

porque cada ano tem, na realidade, 365 dias e 6 horas, o que faz com que, de 4 em 4 anos, essas 6 

horas excedentes se tornem 1 dia a mais. 

https://escolakids.uol.com.br/historia/historia-do-calendario.htm
https://escolakids.uol.com.br/matematica/calculo-do-ano-bissexto.htm
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As medidas de tempo utilizadas são variações de medida de dias, anos ou horas. 

UNIDADE EQUIVALE A 

1 dia 24 horas 

1 semana 7 dias 

1 quinzena 15 dias 

1 mês 28 ou 29 dias (fevereiro) 

30 ou 31 dias (demais meses) 

1 bimestre 2 meses 

1 trimestre 3 meses 

1 quadrimestre 4 meses 

1 semestre 6 meses 

1 ano 12 meses ou 365 dias 

1 década 10 anos 

1 século 100 anos 

1 milênio 1.000 anos 

Atividade. 

1) Quantos  minutos  fica  uma  criança  na  escola  cujo  período  de  aulas  é  de  4  horas  e  15  
minutos? 
(   ) 120 
(    ) 225 
(    ) 240 
(    ) 255 
 
2) Em  uma  partida  de  futebol , juiz  prorrogou  o  tempo  regulamentar  em  2  minutos. 
Esse  tempo  em  segundos  é  igual  a : 
(    ) 20  segundos 
(   ) 60  segundos 
(   ) 100  segundos 
(   ) 120 segundos 
 
3) Uma  partida  oficial  de  futebol  dura  1  hora  e  meia , ou  seja: 
(   ) 30  min 
(   ) 60 min 
(   ) 90 min 
(   ) 120 min 

Fontes https://escolakids.uol.com.br/matematica/unidades-de-medida-de-

tempo.htm#:~:text=Outras%20medidas%20de%20tempo%20%20%20UNIDADE%20,dias%20%20...%

20%208%20more%20rows%20 

https://educareletrar.blogspot.com/2011/10/exercicios-sobre-unidades-de-medida-

de_31.html#:~:text=%20Exerc%C3%ADcios%20sobre%20unidades%20de%20medida%20de%20temp

o,em%202008.%20Ele%20fez%20o%20percurso...%20More%20 

https://escolakids.uol.com.br/matematica/unidades-de-medida-de-tempo.htm#:~:text=Outras%20medidas%20de%20tempo%20%20%20UNIDADE%20,dias%20%20...%20%208%20more%20rows%20
https://escolakids.uol.com.br/matematica/unidades-de-medida-de-tempo.htm#:~:text=Outras%20medidas%20de%20tempo%20%20%20UNIDADE%20,dias%20%20...%20%208%20more%20rows%20
https://escolakids.uol.com.br/matematica/unidades-de-medida-de-tempo.htm#:~:text=Outras%20medidas%20de%20tempo%20%20%20UNIDADE%20,dias%20%20...%20%208%20more%20rows%20
https://educareletrar.blogspot.com/2011/10/exercicios-sobre-unidades-de-medida-de_31.html#:~:text=%20Exerc%C3%ADcios%20sobre%20unidades%20de%20medida%20de%20tempo,em%202008.%20Ele%20fez%20o%20percurso...%20More%20
https://educareletrar.blogspot.com/2011/10/exercicios-sobre-unidades-de-medida-de_31.html#:~:text=%20Exerc%C3%ADcios%20sobre%20unidades%20de%20medida%20de%20tempo,em%202008.%20Ele%20fez%20o%20percurso...%20More%20
https://educareletrar.blogspot.com/2011/10/exercicios-sobre-unidades-de-medida-de_31.html#:~:text=%20Exerc%C3%ADcios%20sobre%20unidades%20de%20medida%20de%20tempo,em%202008.%20Ele%20fez%20o%20percurso...%20More%20
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EDUCAÇÃO FÍSICA – PROF.ª LILIAN – 6º ANO 

4ºROTEIRO DE MAIO 2021 

Nome do aluno  Ano/Série  Nº 

     

12ª ATIVIDADE – Educação Física 

                                                         

Esportes de precisão 

 Os esportes de precisão são aqueles nos quais o resultado da ação motora tem como objetivo 

atingir com um objeto algum tipo de alvo estático ou em movimento. A pontaria é a capacidade mais 

importante nesses esportes. Exemplos: bocha, croquet, curling, golfe, sinuca, tiro com arco, tiro 

esportivo, esgrima etc. Esportes de precisão são também aqueles que têm como foco a precisão do 

atleta, a sua eficiência. Dessa forma, esses esportes dependem quase que exclusivamente da 

capacidade do praticante. 

Analisando as imagens abaixo você perceberá claramente as características destes esportes: 

 

Figura 1 Bocha                     Figura 2 Curling                        Figura 3 Tiro Esportivo 

                              

Figura 4 Golfe                Figura 5 Tiro com arco                    Figura6 Dardo 

Para saber mais  

Histórico das modalidades 

Golfe 

 A palavra golfe tem origem do inglês golf, que por sua vez provém do alemão kolbe, significando 

taco. Considerado um esporte de elite por muitas pessoas, sua real origem é bastante discutida, sendo 

que a mais aceita é a sua criação pelos escoceses que já o praticavam por volta de 1400 – Escócia. 

BOLICHE   

 Século XII: Surgiu na Inglaterra um jogo de boliche na grama, que tinha por objetivo colocar a 

bola o mais perto possível do alvo, porém sem derrubá-lo. Século XIX: A versão com 10 pinos (“ten pin 
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bowling”) dispostos na forma triangular, foi criada nos Estados Unidos, e depois, no século XX se 

expandiu para o mundo. 

 SINUCA 

  Na verdade, a história da sinuca começou na Índia, em 1875, em um período de chuva, mas o 

jogo já era praticado de diferentes formas desde o século XV. Esta data aponta o início do snooker que 

conhecemos hoje, nessa época o jogo ainda era na grama e jogado com o “massa”, haste com 

ponteiro em forma de espátula. 

                                                                             Fonte: PRÁTICAS CORPORAIS Educação Física 

Editora Moderna  

                                                                                                                  Google: Histórico das 

modalidades 

                                                                                       Atividades  

Com base nos textos acima, responda as seguintes questões: 

1- Qual é o objetivo dos esportes de precisão? 

A- Atingir com um objeto algum tipo de alvo estático ou em movimento. 

B- Chutar a bola pelo campo. 

C- Jogar em equipe. 

D- Nadar numa piscina olímpica. 

 
2- Assinale a alternativa correta referente às modalidades pertencentes à categoria de esportes de 
precisão: 

 
A- Jiu -Jitsu, Boliche, Basquete, Futsal, Croqué, Esgrima e Handebol. 

B- Golfe, Voleibol, Sinuca, Capoeira, Natação, e Curling. 

C- Golfe, Boliche, Sinuca, Tiro, Esgrima e Curling. 

D- Pólo aquático, Boliche, Atletismo, Tiro, Croqué, Esgrima e Ciclismo. 

 
3- Por que o voleibol e o atletismo não são considerados esportes de precisão? 

 
 A - Porque utilizamos bola durante esses jogos. 

     B - Porque não têm como objetivo alcançar um alvo com um objeto. 
     C- Porque os jogadores correm muitos nessas categorias. 
     D- Porque são realizados em espaços abertos. 

 

EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – PROF.ª SILVIA – 6º ANO 

4ºROTEIRO DE MAIO 2021 

Nome________________________________________________º___nº____ 

1ºª aula Componentes da dança 

 

     A dança não é só feita com o corpo são quatro instancias que se dão em conexão e formam a dança; 

o intérprete, o movimento, o som e o espaço. 
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     O intérprete – a dança não acontece sem a pessoa que dança, sua biografia, sua postura física seu 

jeito, suas habilidades e limitações. O intérprete na contemporaneidade, usa recursos teatrais, a voz ou 

o canto a interpretação. 

     O movimento – toda a forma de coordenação de partes do corpo, ações corporais mais variadas 

(andar, girar, torcer...) os fatores do movimento (fluência, espaço, peso e tempo), formas espaciais 

desenhadas pelas ações. O movimento engloba ainda técnicas de diferentes danças modernas, passos 

de danças folclóricas, sociais, balé, frevo, esporte, capoeira etc, etc. 

     O som – engloba todos os tipos de música e todos os tipos de som: a respiração, as mãos raspando, 

roçando ou batendo no corpo, no chão, sons emitidos por meio da voz etc. o emprego do termo som se 

deve ao fato de a dança não ser feita só com a música e sim com som. No silêncio há som (mesmo 

surdos-mudos emitem sons rindo, respirando). A música pode ser usada em contraposição ao 

movimento, pode ser integrada ao movimento, ter sido criada para a dança. 

     O espaço – engloba o palco, sala de aula, o pátio, a rua, a forma de colocar a plateia. 

Atividades RESPONDER COM LETRA BASTÃO 

 

1º Assinale V para verdadeiro e F para falso 

 

(   ) o movimento em dança  engloba técnicas de diferentes danças  

(   ) a plateia não deve ser pensada quando determinamos um espaço para dança 

(   ) habilidades e limitações não são essenciais na escolha do intérprete 

(   ) os fatores do movimento são cinco fluência, espaço, som, peso, tempo 

(   ) a sala de aula pode ser usada como espaço para dança 

 

2º Em uma _______ contemporânea, o __________, usualmente, usa recursos ________, a voz ou o 

canto a _____________. 

Assinale a alternativa que completa os espaços da frase 

(  ) dança, bailarino, corporais. coreografia 

(  ) interpretação, intérprete, vocais, movimentação 

(  ) obra, intérprete, teatrais, interpretação   

(  ) dança, coreografo, teatrais, interpretação 

 

3º Quais são os fatores do movimento _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2ª aula Influências no balé clássico e romântico 

     O balé clássico nasceu nos salões palacianos e chegou aos palcos dos teatros, ainda como mero 

coadjuvante de alguns trechos de óperas. Os intérpretes, que participavam dos espetáculos, eram 

ciganos, dançarinos e acrobatas que divertiam a multidão. 

     O rei Luís XIV (1638-1715) proporcionou um grande desenvolvimento para a dança. Exímio bailarino, 

criou vários personagens para si próprio, como deuses e heróis. Sua grande aparição foi como “Rei-Sol”, 

aos catorze anos de idade, no balé real A noite. O personagem derrotava as trevas, usando um traje de 

plumas brancas. 

     O balé uniu as acrobacias dos profissionais e a leveza e graça da dança das festas da aristocracia. 

     Luís XIV criou em 1713 uma companhia de dança, com vinte bailarinos, para a famosa Ópera de 

Paris. A vestimenta dos bailarinos também está ligada ao desenvolvimento da técnica da dança. O sonho 

de voar de Ícaro, Leonardo da Vinci e Santos Dumont também é o sonho dos bailarinos. Os temas para 

balé começam a exigir a ilusão do voo e para isso A luta contra as pesadas saias e a busca de liberdade 

de movimentos continua até depois da Revolução Francesa (1789) quando foi criada a malha, dando 

maior liberdade e mobilidade ao bailarino. 
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     Em 1830 o balé romântico se desenvolve na França e se estende por toda a Europa. As histórias 

mostravam, em sua maioria, uma heroína, triste, capaz de morrer ou enlouquecer por amor. Os ideais 

da bailarina romântica, provocaram modificação da técnica, introduzindo as sapatilhas de ponta. As 

roupas ficaram mais leves e facilitou a fluidez dos movimentos. 

 

Atividade 

1º Baseado nas informações do texto complete e crie um cenário para os bailarinos 

 

 

                                          

 

INGLÊS – PROF.ª ROSÂNGELA – 6º ANO 

4ºROTEIRO DE MAIO 2021 

                                          THE  FAMILY 
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1 - Complete as sentenças com os membros da família  

a) She is seventy old year, this is my ___________________ 

b) He is reading a book, this is my _____________________ 

c) He has blond hair. he is ____________________________ 

d)  She is young and has black hair, she is________________ 

e) He is using tie, he is my _____________________________ 

 

2 - Relacione as colunas 

 

a) grandfather                            (   ) filha                              

b) mother                                   (   ) avó 

c) sister                                     (   ) avô 

d) cousin                                    (   ) irmã 

e) ‘aunt                                      (   ) mãe 

f) uncle                                     (   ) tia 

g) grandmother                         (   ) tio 

h) daughter                               (   ) prima 

 


