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NOME:__________________________________________TURMA:________ 

QUARTO ROTEIRO DE MAIO – GRAMÁTICA 

6° ANO 

AULAS 1 e 2- CONCEITO DE ARTIGO E SUA CLASSIFICAÇÃO 

ARTIGO 

    Artigo é a palavra que se coloca antes do substantivo para determiná-lo ou 
indeterminá-lo.Além disso,o artigo varia em gênero e número para concordar 
com o substantivo.
Ex: o/ um menino               os/ uns meninos

 a/ uma menina              as/ umas meninas

CLASSIFICAÇÃO DO ARTIGO

 Os artigos classificam-se em:

DEFINIDOS – determina o substantivo de maneira precisa, definida: O, A, OS, 
AS.

INDEFINIDOS – determina o substantivo de maneira vaga, indefinida: UM, UMA, 
UNS, UMAS.

AULA 3- ATIVIDADES

1- Complete as frases com artigo definido ou indefinido.

a) Isto é ______livro.
b) O meu pai tem ______ amigos ingleses.
c) A Luísa tem _____ irmãs muito simpáticas.
d) _____ vivenda é uma casa independente, geralmente muito grande.
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e) Tu tens _____ casa muito bonita.  
f) Isto é ______ mesa.  
g) Isto é ______ porta.  

 
 
2- Classifique as frases, de acordo com o código representado: 
A – artigo definido 
B – artigo indefinido 

 

a- Uns alunos chegaram mais cedo à escola (   ). 
b- O bem sempre vencerá o mal (   ). 
c- Preciso de uma explicação. (   ). 
d- Chegaram as encomendas (   ). 
e- Nesta loja vendem-se uns artigos importados (  ). 
 
 
 
3- Complete a história abaixo com artigos definidos e indefinidos quando 
necessário: 

 

         Somos ______ família feliz. Temos _____ trabalho desejado e  ______ 
casa dos nossos sonhos. Nela temos ____ quarto grande para nós e outros 
dois menores para nossos filhos.  Além disso, temos _____ cozinha, 
_____jardim,____ quintal, ____ varanda, entre outras coisas. ______ minha 
esposa fala muitas línguas porque gosta muito de viajar e eu acabei 
aprendendo algumas, mas prefiro ficar em casa. Semana que vem nós vamos 
passar as férias no país predileto da minha mulher: ___ França! Mas preciso 
aprender um pouco de francês. ______ agente de viagens me aconselhou a 
estudar  ______ língua francesa, pois é muito difícil. Porém, o que eu estou 
detestando é que a viagem vai durar umas 12 horas, ou mais. 

 

4- Escreva uma frase para cada tipo de artigo definido. 

 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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NOME:_________________________________________TURMA:_________ 

 

 

QUARTO ROTEIRO DE MAIO – LIPT 

6° ANOS 

 

 

AULA 1- LEITURA  DO TEXTO INFORMATIVO 

 

 

 

 

      No dia 18 de maio é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e 
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, data determinada 
oficialmente pela Lei 9.970/2000, em memória à menina Araceli Crespo, de 08 
anos de idade, que foi sequestrada, violentada e assassinada em 18 de maio de 
1973. Portanto, o Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual de 
Crianças e Adolescentes incentiva que em todo o Brasil sejam realizadas ações 
que visem alertar toda a sociedade sobre a necessidade da prevenção à 
violência sexual. 

     Diariamente crianças e adolescentes são expostos a diversas formas de 
violência nos diversos ambientes por eles frequentados. Dessa forma, a família, 
a sociedade e o poder público, devem ser envolvidos na discussão e nas 
atividades propostas em relação à prevenção ao abuso e exploração sexual, 
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alertando principalmente que as vítimas, em sua grande maioria, não tem a 
percepção do que é o abuso sexual. 

        A violência sexual de crianças e adolescentes pode ocorrer em várias 
idades (incluindo bebês), e em todas as classes sociais, podendo ser de várias 
formas, como: 

• abuso sexual: a criança é utilizada por adulto, ou até um adolescente, 
para praticar algum ato de natureza sexual; 

• exploração sexual: usar crianças e adolescentes com propósito de troca 
ou de obter lucro financeiro ou de outra natureza em turismo sexual, 
tráfico, pornografia, ou também em rede de prostituição. 

      Havendo alguma suspeita é possível fazer a denúncia por meio do 
canal Disque 100. A ligação é gratuita, funciona todos os dias da semana, por 
24h, inclusive sábados, domingos e feriados. A denúncia pode ser feita também 
na Polícia Militar, pelo número 190, ou Polícia Rodoviária Federal, pelo 191. O 
sigilo é garantido, e as ligações podem ser feitas por aparelhos fixos ou móvel. 
Mais informações poderão ser obtidas no site www.facabonito.org.br 

 
AULAS 2 e 3- GÊNERO TEXTUAL: POEMA OU POESIA 

 

     Um poema ou poesia é um texto literário composto de versos, e que 

podem conter rimas ou não. 

     Assim, diferente da prosa, escrita em texto corrido, o poema é escrito em 

versos que se agrupam em estrofes. 

 
As principais características dos poemas 
 

      Os principais elementos que compõem um poema são: o verso, a métrica, 

a estrofe, a rima e o ritmo. 

- Verso, métrica e estrofe 
      O verso é cada linha de um poema, e a métrica representa as medidas 

dos versos utilizados. Assim, os versos são classificados de acordo com as 

sílabas poéticas que apresentam. Versos livres: também chamados de 

versos heterométricos, são os aqueles que possuem medidas diferentes, ou 

seja, são irregulares. Estrofe é o conjunto de versos no poema. Exemplos de 

poemas: 
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              Soneto da Fidelidade  

 

De tudo, ao meu amor serei atento 

Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto 

Que mesmo em face do maior encanto 

Dele se encante mais meu pensamento. 

 

Quero vivê-lo em cada vão momento 

E em louvor hei de espalhar meu canto 

E rir meu riso e derramar meu pranto 

Ao seu pesar ou seu contentamento. 

 

E assim, quando mais tarde me procure 

Quem sabe a morte, angústia de quem vive 

Quem sabe a solidão, fim de quem ama 

 

Eu possa me dizer do amor (que tive): 

Que não seja imortal, posto que é chama 

Mas que seja infinito enquanto dure. 

         

                              (Vinicius de Moraes) 

 

 

 

                          Esperança  

 

Lá bem no alto do décimo segundo andar do Ano 

Vive uma louca chamada Esperança 

E ela pensa que quando todas as sirenas 

Todas as buzinas 

Todos os reco-recos tocarem 

Atira-se 

E 

— ó delicioso vôo! 

Ela será encontrada miraculosamente incólume na calçada, 

Outra vez criança... 

E em torno dela indagará o povo: 

— Como é teu nome, meninazinha de olhos verdes? 

E ela lhes dirá 

(É preciso dizer-lhes tudo de novo!) 

Ela lhes dirá bem devagarinho, para que não esqueçam: 

— O meu nome é ES-PE-RAN-ÇA... 
                                                                  (Mário Quintana) 
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AULA 4- LEITURA E INTERPRETAÇÃO DO TEXTO POÉTICO  
 
 

PENSO E PASSO 
 
 

quando penso 
que uma palavra 
pode mudar tudo 

não fico mudo 
MUDO 

 
 

quando penso 
que um passo 

descobre um mundo 
não paro 
PASSO 

 
 

e assim que 
passo e mudo 

um novo mundo nasce 
na palavra que penso. 

 
 

(Alice Ruiz) 
 
 
- Leia o poema acima e responda as questões, marcando a alternativa 
correta: 
 
 
01. A palavra MUDO aparece duas vezes na 1.ª estrofe. Aponte o sentido dela, 
no 4.º e 5.º versos: 
(A) transformar / transformar. 
(B) calado / silencioso. 
(C) calado / transformar. 
 
 
02-Assinale o que significa, para a poeta, PASSO no 10.º verso: 
(A) andar. 
(B) ultrapassar. 
(C) passagem. 
 
 
03-Identifique a melhor interpretação para o verso "um novo mundo nasce": 
(A) Transformação da realidade. 
(B) Surgimento de outro mundo. 
(C) Nova geração aparece. 
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E.M. Prof. Educador Paulo Freire 
 
Nome: _______________________________________________________________________________    
Nº ____ 6ºANO____  Nº do telefone (Opcional): _____________________________ 
Professoras: Fernanda Borgatto e Lilian Ribeiro 

 
TEORIA DA MATEMÁTICA- 4º Roteiro de Maio (11ª Atividade) 

CRITÉRIOS DE DIVISIBILIDADE 
AULA 1 

 

 
 

Exercícios 
 

 
1. Considere os números: 

 
Desses números, indique  aqueles que são:  
 

a) divisíveis por 2 
________________________________ 
 

b) divisíveis por 5 
________________________________ 
 

c) divisíveis por 10 
________________________________ 
 

d) divisíveis por 100 
________________________________ 
 

e) divisíveis por 5 e não por 2 
________________________________ 
________________________________ 

 

 
2. Complete a seguinte tabela: 
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AULA 2 
3. O número 49 é divisível por 3? 

________________________________________ 
 

4. Quais desses números são divisíveis 
por 2? 
 

(a) 43      (b) 58       (c) 62       (d) 93 
 

(e) 106     (f) 688    (g) 981      (h) 1000  
 

5. Descobra o algarismo que está 
escondido, sabendo que o número tem 
quatro algarismos e é divisível por 4. 
 

 
 
 

6. Quais são os números divisíveis por 6 
entre 70 e 100 ? 

 
 

________________________________

________________________________

________________________________ 

 

AULA 3 
7. Qual é o maior número de dois 

algarismos divisível por 5 ? 
 
 

 

8. Classifique em Verdadeiro(V) ou Falso 
(F):  

( ) 30 é divisível por 6  
( ) 70 é divisível por 23  
( ) 16 é divisível por 3  
( ) 64 é divisível por 16 
 

9. No início do ano, uma papelaria vai realizar uma grande promoção para vender 3180 
cadernos que estão no estoque. O gerente pretende fazer pacotes com a mesma quantidade 
de cadernos sem que sobrem cadernos. É possível que cada pacote contenha:  
 
                  (  ) 2 cadernos?    (  ) 3 cadernos?    (  ) 4 cadernos?    (  ) 5 cadernos? 

(  ) 6 cadernos?    (  ) 7 cadernos?    (  ) 9 cadernos?    (  ) 10 cadernos? 
 

 
AULA 4 

10.  Responda usando apenas os números 
do quadro: 

 
a) Qual é divisor de 32?  

_______________________________ 
 

b) 5 é divisor de qual número?  
 
 

c) 7 é divisor de dois números. Quais são? 
__________________________________  
 
d) Quais são os dois divisores de 12? 
 
 

11. Responda: 
 
 

• Quando um número é divisível por 5?  
_______________________________________

_______________________________________ 

 
• Quando um número é divisível por 10?  

_____________________________________ 
_____________________________________ 

 
• Todo número divisível por 10 é divisível 

por 5? 
______________________________________

______________________________________ 

9



AULA 5 
12. Dados os números: 5010, 5011, 5012, 5013, 

5014, 5015, 5016, 5017, 5018, 5019 e 5020, 
identifique os que são divisíveis 

 
• por 5: ______________________________ 
• por 9: ______________________________ 
• por 10: _____________________________ 

 

13. Considere o número 234n e responda:  
 

• Colocando 0 no lugar do n, o número fica 
divisível por 9?_________________________ 

 
• Colocando 0 no lugar do n, o número fica 

divisível por 5? ______________________ 

14. Um comerciante quer premiar seus 15 
funcionários. Nesse prêmio, ele quer gastar menos 
de 800 reais. Qual é o maior valor, menor que 800, 
que pode ser dividido entre os funcionários? 

 
Quer ajuda? Efetue a divisão 800 : 15 
 
 
 
 
______________________________________ 
 
O resto da divisão indica o que está “sobrando”. 

Para que não “sobre” nada, quanto você deve tirar 
de 800?  

 
 
 
_____________________________________ 
 
 
 

15. Perguntei ao meu irmão quantas figurinhas 
ele tinha. Ele me respondeu com um enigma: 

 
 

       - Tenho mais que 20 e menos que 30 figurinhas; 
com a sfigurinhas que tenho, posso distribuir 
igualmente entre 2 amigos, ou 3, ou 4 ou ainda6 
amigos, sem que me sobre nenhuma. 
 
       Quantas figurinhas tem meu irmão? 

 
 

Ficou com dúvidas? DICA de videoaula:https://youtu.be/RAXp2qjhA1M 
 

Não esqueça de colocar o seu nome em todas as atividades entregues na escola! 
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E.M. Prof. Educador Paulo Freire 
 
Nome: _______________________________________________________________________________    
Nº ____ 6ºANO____  Nº do telefone (Opcional): _____________________________ 
Professoras: Fernanda Borgatto e Lilian Ribeiro 

 
GEOMETRIA- 4º Roteiro de Maio (11ª Atividade) 

MEDIDAS DE TEMPERATURA 

AULA 1 
São muitas as situações do dia a dia nas quais utilizamos a medida da grandeza temperatura. Veja algumas.  

 
No Brasil, para meidr a temperatura usamos como medida o grau Celsius (oC). 
O instrumento que usamos para medir a temperatura é o termômetro. 

 
 

Representamos a temperatura em graus Celsius dessa forma: 
 

• 20 graus Celsius = 20°C 
• 17 graus Celsius = 17 °C 
• 0 grau Celsius = 0 °C 

 

Curiosidades: 
• A água congela a 0 °C e ferve a 100 °C. 
• A temperatura média no Brasil é de 27 °C. 
• A temperatura do centro da Terra é de, aproximadamente, 6000 °C. 
• O ferro derrete a 1538 °C. 
• O corpo humano suporta uma temperatura máxima de 42 °C aproximadamente. 
• O corpo humano suporta uma temperatura mínima de 20 °C aproximadamente. 
• Uma pessoa é considerada com em estado de febre, quando sua temperatura está superior 

a 37 °C. 
 
 
 

Exercícios 
 
 

1. Selecione as imagens corretas dos instrumentos que usamos para medir a temperatura do 
corpo em °C: 
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2. No mapa, estão indicadas as temperaturas mínimas e máximas de algumas capitais 
brasileiras em um determinado dia. 
 

 
Observe e responda escrevendo as temperaturas dessas capitais por extenso. 
a) Qual foi a temperatura máxima em Fortaleza nesse dia? 

__________________________________________________________________________ 
 

b) Qual foi a temperatura mínima em Cuiabá?  
__________________________________________________________________________ 
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c) De quantos graus foi a diferença entre as temperaturas máxima e mínima em Manaus, isto é, 
a variação de temperatura em Manaus?  
__________________________________________________________________________ 
 

d) Qual foi a menor temperatura indicada no mapa? Em que capital ela foi registrada? 
__________________________________________________________________________ 
 

e) Em que capital foi registrada a maior temperatura indicada no mapa? Qual foi a temperatura 
máxima registrada nessa capital? 
___________________________________________________________________________________ 

 
AULA 2 
3. Quando os vulcões entram em erupção, a lava quente que há no interior deles transborda. Rios de lava 
se formam, às vezes fazendo grandes estragos nas cidades próximas. Só para se ter uma ideia, a 
temperatura da lava que se derrama nos casos de erupção pode chegar a 1200 °C. 

 
Faça os cálculos e complete a tabela dizendo quantos graus teria a lava de um vulcão se fosse...  
 

...5 vezes menor:  

...10 vezes menor:  

...25 vezes menor:  

...150 vezes menor:  

 
4. Observe a ilustração e respomnda: 

 
Célia e Fernando relembraram suas férias do ano de 2019, onde  não puderam participar das mesmas 
atividades. Célia aproveitou a praia, e Fernando ficou de cama. 
a) A medida da temperatura na praia é de 31 graus Celsius. Qual a temperatura do corpo de Fernando? 

___________________________________________________________________________________ 
 

b) Em sua opinião, Fernando está ou não com febre? 
            ________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Ficou com dúvidas? DICA de videoaula: https://youtu.be/Vfl_RCFsO4g 
 

Não esqueça de colocar o seu nome em todas as atividades entregues na escola! 
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11ª ATIVIDADE DOMICILIAR – HISTÓRIA  (4ª Atividade de Maio)           6º ANO 

Nome: _______________________________________________________   Série _________ 

Se você tiver suspeita ou conhecimento de alguma 

criança ou adolescente que esteja sofrendo violência, 

denuncie! Isso pode ajudar quem esteja em situação 

de risco. 

Como denunciar: 
• Conselho Tutelar (11 4718-5543); 

• Delegacias Especializadas ou Comuns;  

• Disque Denúncia local ou Disque 100; 

• Polícia Militar (190); 

• Polícia Federal; 

• Polícia Rodoviária Federal (191); 

• Crimes na WEB: new.safernet.org.br 

 
As grandes civilizações e suas organizações 
Assista ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=_3QEeJnh9j4  
 

Toda civilização humana precisa de dois recursos básicos para se desenvolver que são água 
e terra. Portanto, onde houvesse água em abundância existiria terra fértil, de forma que, o 
homem poderia plantar, colher, criar animais e, podendo controlar a produção de comida, 
não teria necessidade de se mudar continuamente. 
As primeiras civilizações se formaram a partir de quando o homem descobriu a agricultura e passou 
a ter uma vida mais sedentária, por volta de 4.000 a.C. Essas primeiras civilizações se formaram 
em torno ou em função de grandes rios: A Mesopotâmia estava ligada aos Rios Tigre e Eufrates, 
o Egito ao Nilo, a Índia ao Indo, a China ao Amarelo. 
Foi no Oriente Médio que tiveram início as civilizações. Tempos depois foram se desenvolvendo no 
Oriente outras civilizações que, sem contar com o poder fertilizante dos grandes rios, ganharam 
características diversas. As pastoris, como a dos hebreus, ou as mercantis, como a dos fenícios. 
Cada um desses povos teve, além de uma rica história interna, longas e muitas vezes conflituosas 
relações com os demais.  
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Mesopotâmia 
A estreita faixa de terra que se localiza entre os rios Tigre e Eufrates, no Oriente Médio, onde 
atualmente é o Iraque, foi chamada na Antiguidade, de Mesopotâmia, que significa “entre rios” (do 
grego, meso = no meio; potamos = rio). Essa região foi ocupada, entre 4.000 a.C. e 539 a.C, por 
uma série de povos, que se encontraram e se misturaram, empreenderam guerras e dominaram 
uns aos outros, formando o que denominamos povos mesopotâmicos: Sumérios, babilônios, hititas, 
assírios e caldeus são alguns desses povos. Esta civilização é considerada uma das mais antigas 
da história. 
Fonte: https://www.sohistoria.com.br/ef2/mesopotamia/  
 
Atividades: 
1) Toda civilização humana precisa de dois recursos básicos para se desenvolver que são água e 
terra. Assinale as alternativas que apresentam utilidade da água para os seres humanos: 
(    ) beber               (    ) Irrigar as plantas       (    ) Navegação         (    ) dar de beber aos animais 
 
2) Relacione a civilização ao rio que possibilitou seu desenvolvimento: 
( A ) Mesopotâmia                             (    ) Nilo 
( B ) Egito                                           (    ) Indo 
( C ) Índia                                           (    ) Tigre e Eufrates 
( D ) China                                          (    ) Amarelo 
 
3) A Mesopotâmia é considerada uma das mais antigas da história. Estava localizada entre os rios 
Tigre e Eufrates, no Oriente Médio, onde atualmente é o Iraque. E seu nome significava: 
a) Terra entre rios           
b) Rios entre as terras        
c) Cidades fluviais              
d) Terras antiga 
 
4) Complete a frase: 

A mesopotâmia foi ocupada, entre 4.000 a.C. e 539 a.C, por uma série de povos, 

denominados povos mesopotâmios, como por exemplo: Sumérios, ________________, hititas, 

____________________ e caldeus. 
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NOME DO ALUNO (A) :_______________________________________________________ 

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

4ª 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 os meios de transportes que mudaram o nosso 

mundo e facilitaram a vida de toda a humanidade. 

Ao longo da história, o homem criou 

ferramentas que aumentassem a capacidade dos 

nossos sentidos, que nos tornassem mais resistentes 

aos desafios impostos pela natureza. É justamente 

essa capacidade criativa, relacionada ao tamanho e 

poder do nosso cérebro que nos fez a espécie 

dominante, capaz de alterar o ambiente ao nosso 

redor e criar diversas culturas.  Esse processo é 

longo e ocorre até hoje. Desde as invenções mais 

simples, como roupas e ferramentas básicas à 

revolução agrícola, que nos permitiu controlar melhor 

a disponibilidade de alimentos, e a revoluação 

industrial, a era das máquinas. Cada invenção é um passo além na evolução da nossa civilização.  

Vivemos em um mundo super tecnológico, digital, virtual, conectado 24 horas através da informática e 

smartphones, como mostra a figura 1. Mas é importante termos consciência sobre os impactos de tantos 

produtos na natureza e na nossa qualidade de vida. Este é o tema da aula de hoje. Bons estudos!  

Consumo sustentável e qualidade do Meio Ambiente 

S 
Figura 1 

Fonte: encurtador.com.br/zEU89 
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 atual modelo de produção e consumo tem sido um dos principais vilões no processo de 

degradação ambiental, em que a população, motivada pelas propagandas comercias, adquire 

produtos desnecessários e intensifica a destruição da natureza, como a figura 2 nos faz 

refletir. Visando reverter essa situação, 

surgiu a proposta de consumo sustentável. 

Durante a Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, realizada em junho de 

1992, na cidade do Rio de Janeiro, foi 

produzido um documento denominado 

Agenda 21, que consiste num plano de 

ações para a melhoria da situação 

ambiental. Através desse documento foi 

elaborado o conceito de consumo 

sustentável, propondo uma mudança nos 

padrões de produção e consumo. 

A ideia de consumo sustentável é a 

de promover a reflexão dos hábitos de 

consumo da população, despertando a 

consciência ecológica.  Nesse sentido, o 

consumidor deve adquirir somente o que for 

necessário para suprir suas necessidades 

básicas de sobrevivência, evitando, portanto, a aquisição de produtos supérfluos e o desperdício, contribuindo 

dessa forma para a preservação ambiental.  

 

Esse é um dos principais elementos 

para se atingir o desenvolvimento sustentável, 

proporcionando recursos naturais em 

quantidade e qualidade às futuras gerações. 

Portanto, é essencial que seja evitado o 

desperdício, havendo o controle no consumo 

de água, confira dicas de economia nas 

figuras 3 e 4, e energia elétrica, sendo 

necessário colocar em prática a Política dos 3 

O 
Figura 2 

Fonte: encurtador.com.br/jlIR9 

Figura 3 

Fonte: encurtador.com.br/bnrCK 
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R’s (Reduzir, reutilizar e Reciclar), além de adquirir 

produtos de qualidade e que em sua produção não 

tenha ocorrido a destruição dos recursos naturais. 

Lembrando que a cada 100 toneladas de 

plástico reciclado economiza-se uma tonelada de 

petróleo; uma tonelada de papel reciclado economiza 

10 mil litros de água e evita o corte de 17 árvores; um 

banho de 15 minutos gasta 135 litros de água (você 

pode e deve gastar menos tempo).  

Faça você a sua parte 

Consumir de maneira consciente é pensar nas 

consequências dos nossos atos de compras e o 

quanto eles impactam na qualidade de vida no planeta. 

Afinal, qual é o legado que deixaremos para as futuras 

gerações? 

Mudanças de hábito simples no seu dia a dia fazem uma grande diferença e ajudam a diminuir o impacto 

que causamos. Antes de comprar, faça a si mesmo as 6 perguntas do consumo consciente:  

 

Desperdício de comida 

Antes de comprar os alimentos no 

supermercado confira a data de validade, no intuito 

de saber se realmente há tempo para você 

consumi-los. Seja criativo e procure aproveitar as 

sobras de comida em receitas novas.  

 

Separe corretamente o lixo para reciclagem 

A forma mais simples de separar é isolar o 

lixo seco (embalagens, papéis, revistas, etc.) do 

molhado (restos orgânicos como cascas de frutas, 

talos de verduras, restos de comida e etc.), que 

podem ser transformados em adubo. Confira as 

dicas na figura 5, ao lado. 

 

Por que comprar? O que comprar? Como comprar? De quem comprar? Como usar? Como descartar? 

Fonte: encurtador.com.br/bnrCK 

Figura 4 
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Supermercado 
 

 
Procure fazer uma lista com os produtos 

necessários, assim você não compra nada além 

do que realmente precisa. Isso vale principalmente 

para os legumes e as frutas, que estragam mais 

facilmente. Outra dica legal é dar preferência para 

produtos locais, pois se eles foram fabricados em 

sua região, seu transporte até o mercado emitiu 

menos gases nocivos a atmosfera por conta da 

distância menor percorrida. 

 

 

Dê preferência ao refil e evite produtos com muitas embalagens 

As embalagens de refis geralmente utilizam menos matéria-prima para sua fabricação. Dessa forma, 

diminuímos o impacto nos recursos naturais para produção de novas embalagens. Quanto mais embalado for 

um produto, maior será a quantidade de lixo gerado. Evite embalagens descartáveis, dê preferência às 

recicláveis ou feitas de material reciclado. 

Empréstimos 

Existem coisas que só são necessárias em situações pontuais. Nesses casos, a melhor coisa a se fazer 

é emprestar esses objetos ao invés de comprá-los. Isso vale para livros, furadeiras, ferramentas, entre outros. 

Existem aplicativos e feiras de troca para isso. 

Reaproveitamento do 
óleo vegetal 

O óleo de cozinha polui a 

água, impermeabiliza o solo, 

entope canos, e prejudica muito o 

funcionamento das estações de 

tratamento de água quando é 

descartado de maneira incorreta, 

confira a figura 7, ao lado. Deste 

modo, procure pontos de coleta 

de óleo em sua cidade, pois este 

mesmo produto é útil para a 

confecção de tintas, sabão, 

detergentes e biodiesel. 

Figura 6 

Fonte: encurtador.com.br/bszCQ 

Figura 7 

Fonte: encurtador.com.br/ewxBS 
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Divulgue o consumo consciente 

Na aula de hoje, vimos como alguns comportamentos do ser humano e como os produtos usados no 

nosso dia a dia, se não descartados de forma correta, podem prejudicar o meio ambeinte. Agora é com você: 

sensibilize outros consumidores e dissemine informações, valores e práticas do consumo consciente. Monte 

grupos para mobilizar seus familiares, amigos e pessoas mais próximas. Releia a atividade e responda os 

exercícios. Bons estudos! 

Exercícios 

 

1) Por que é importante pensarmos no planeta e consumir de maneira consciente? 

 

2) Quando surgiu a ideia de desenvolvimento sustentável? 

a) 2012 

b) 1945 

c) 1951 

d) 1992 

 

3) Quais itens você conhece podem ser reciclados? 

 
 
 
4) Marque (V) Verdadeiro ou (F) Falso: 

 
a) (   ) Um banho de 15 minutos gasta 200 litros de água; 

b) (   ) Um banho de 30 minutos gasta 270 litros de água; 

c) (   ) 2 toneladas de papel reciclado economiza 34 árvores; 

d) (   ) 1 tonelada de papel reciclado economiza 10 mil litros de água. 
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4º Roteiro de Maio - Ciências – 6º Ano  
                        

Nome:______________________________________________ 6º Ano: _____  2021 
 

Aula 1 
NÍVEIS DE ORGANIZAÇÃO DOS SERES VIVOS 

 
 Um ser vivo pluricelular pode ter diversos tipos de células. Nos seres humanos, por 
exemplo, as células do cérebro são diferentes das dos músculos e da pele, apesar de 
apresentarem o mesmo material hereditário. Essas diferenças estão relacionadas com as 
funções que essas células desempenham no corpo. 
 

  
Estruturas das células 
 

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) Quais são os níveis de organização dos seres vivos? 

_____________________________________________________________________ 
 
2) Escreva o significado dos termos a seguir. 

 
a) Seres vivos pluricelulares: ____________________________________________ 
b) Glóbulos vermelhos: _________________________________________________ 
c) Ovócito: ___________________________________________________________ 

 
Aula 2 
 
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 

Saiba mais! 
 
O tamanho das células humanas 
 Embora existam células de diferentes tamanhos, a maioria delas é muito 
pequena. Imagine a cabeça de um alfinete, que tem 1 mm de diâmetro. Se pudéssemos 
alinhar glóbulos vermelhos (um tipo de célula encontrado no sangue) sobre ela, seria 
possível colocar 125 células de um lado a outro. 
 Uma das maiores células do corpo humano é o ovócito (células femininas 
responsáveis pela reprodução). Na cabeça de um alfinete caberiam aproximadamente 
10 deles alinhados de um lado a outro. 
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músculos humanos, por exemplo, são formados por um tipo de tecido constituído por 
células especializadas em contração e relaxamento.  

 
Atividades: 
 
1) Sobre os tecidos, responda: 

 

a) Qual a sua função? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

 

b) Onde são encontrados? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
Aula 3 
 
Órgãos 
 
 Os tecidos compões os órgãos, estruturas específicas nos seres vivos. 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 a seguir: 

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

outros não. Veja alguns exemplos a seguir. 

  

 
 

 

Coração: órgão responsável por impulsionar o sangue para o corpo. 
Graças a esse bombeamento, as células conseguem adquirir oxigênio e 
outros nutrientes necessários. 
 

Pulmões: órgãos esponjosos do sistema respiratório ricos em alvéolos, 
que são os locais onde ocorrem as trocas gasosas. 
 

Intestino grosso: onde acontece a absorção da água e a formação das 
fezes. 
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Atividade: 
 

1) Todos os órgãos têm a mesma função? Justifique sua resposta. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

Aula 4 
 
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. 
 

Atividade: 
 

1) 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) muscular, cardiovascular e nervoso. 
e) cardiovascular, digestório e respiratório. 
 
 
Dúvidas: Profª Sandra Carvalho 
E-mail: devolversandraciencias@outlook.com 

 

Estômago: órgão do sistema digestório em que parte da digestão 
acontece. Ele é responsável por produzir o suco gástrico e transformar o 
bolo alimentar em quimo. 
 

Bexiga: local de armazenamento da urina após a formação desse produto 
pelos rins. 
 

23

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-circulatorio.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-digestivo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-esqueletico.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-muscular.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-nervoso.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-respiratorio.htm
mailto:devolversandraciencias@outlook.com


4ª semana de maio- 6º ano-inglês- teacher Noemi 

Name_________________________________________________ 

 

Hoje estudaremos como mostrar o que está perto e o que está longe. 

This  (1) PERTO.  carro  

 These (+ de 1) PERTO carros 

That (1)  LONGE.-    -    -   -   -   -   -   -   -   -   carro  

Those (+ de 1) LONGE -  -   -   -  -   -   -   -   -  carros 

  Ex.: This is my car.                                     That is your car.   

          Este é meu carro.                                Aquele é teu carro.  

   Ex.: These are my cars.                             Those are your cars.     

           Estes são meus carros.                          Aquele são teus carros.  

Preencha os exercício da próxima folha. 

Qual  alternativa só tem nome de animais: 

a.head – hand – fish – cat 

b.bird – fox – lion – eyes 

c-monkey – tiger – zebra – horse 

d.spider – hand – fish – dog 

 

Qual  alternativa só tem partes do corpo: 

a. Cousin – ears – nose – fingers 
b. Feet – teeth – eyes – head 
c. Foot -  tooth  - brother – sister 
d. Feet – arms – son - neck  

 

Qual a alternativa correta do negativo para: We are big friends . 

a.We not are big friends. 

b.We big friends are not. 

c.We are not big friends. 

d.We not are not big friends.                                                                                                          
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11º Roteiro – Educação Física - Prof. Marcos - 6º ano 

E.M. “Educador Paulo Freire” 10/05/2021 

Habilidades: experimentar e fruir, na escola e fora dela, jogos eletrônicos que 
estimulem o desenvolvimento do raciocínio lógico, valorizando e respeitando os 
sentidos e significados atribuídos e eles por diferentes grupos sociais e etários. 

 

Jogos eletrônicos 

 
Com a evolução da tecnologia, jogos eletrônicos começaram a ser 
desenvolvidos em países como Estados Unidos e Japão, que levavam essa 
proposta para outros cantos do mundo por meio da exportação. 

Por aqui, o primeiro videogame a entrar no Brasil foi o Telejogo, em 1977, 
lançado graças a uma parceria entre Ford e Philco, que era a fabricante do 
jogo na época e havia sido comprada pela empresa especializada em 
automóveis. 

 

O Telejogo era inspirado nas chamadas máquinas de Pong que, originalmente, 
foram criadas pela Atari. Seu catálogo contava com três games, sendo eles 
Paredão, Tênis e Futebol. 

Com o tempo, os equipamentos da Atari também chegaram por aqui, 
reforçando o interesse do público nacional por essa modalidade de 
entretenimento. 

 

Abertura do mercado de jogos no Brasil 
Mas engana-se quem pensa que o Brasil não tinha fabricantes próprios para os 
jogos eletrônicos. Ainda nos anos 70, algumas empresas se arriscaram no 
mercado, como a Politron de Porto Alegre, que foi responsável pelo game estilo 
Pong chamado Videorama. 
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Entretanto, a partir dos anos 80, fabricar videogames por aqui deixou de ser 
uma prioridade, fazendo com que o mercado se especializasse em trazer 
marcas que já eram reconhecidas em outros países para o Brasil. 

Foi assim que a Tectoy conseguiu a representação da Sega e a Master System 
trouxe o NES para o país, dois produtos que se tornariam um grande sucesso 
entre os jogadores brasileiros, consolidando-se nos idos dos anos 90. 

       

Esse período de importação de jogos foi essencial para o consumo de jogos no 
Brasil, fazendo com que o mercado internacional passasse a ver o potencial de 
vendas que o público brasileiro apresentava.  

Hoje, o Brasil é um dos países que mais consomem games, o que fez com que 
oportunidades apareçam no ramo de desenvolvimento. Além dos jogos para 
videogame, o mercado tem uma alta demanda em jogos para dispositivos 
móveis. E com o mercado de games consolidado, a previsão para o futuro só 
pode ser otimista. Assim, seja para apostar online, jogar um game no console 
ou optar por um jogo no smartphone, não faltam opções para relaxar e se 
divertir com os jogos eletrônicos - definitivamente, uma parte da identidade dos 
brasileiros. 

Responda: 

1 – Quais os 2 países que começaram a desenvolver os primeiros jogos 

eletrônicos? 

2 – Qual foi o primeiro vídeo game a entrar no Brasil no ano de 1977? 

3 – Qual foi a primeira empresa brasileira a fabricar seu próprio jogo eletrônico 

nos anos 70? 

4 - Quais o vídeos games que atualmente você conhece? 
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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: nilmacedo100@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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