
 

E.M “PROFª MARIA LUCIA DE ALMEIDA LUCCA BITTENCOURT” 

 

 

2º ROTEIRO DE  MAIO 

 

 

ATIVIDADES 

DOMICILIARES 
 

6º ANO 
 

 

 

NOME:_______________________________________TURMA: _____ 

 



 

ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________ 

NOME:_______________________________________________________________ 

 

História em quadrinhos 

As histórias em quadrinhos são histórias compostas pela linguagem verbal e não verbal. 

Essas histórias são apresentadas dentro de quadrinhos, local onde os personagens são 

expostos e a fala é escrita dentro de diversos tipos de balões. Há também histórias em que não se 

usa nenhum tipo de balão. A mensagem é transmitida somente através dos desenhos e das 

expressões faciais. 

Há também as onomatopeias que são os sons, ruídos reproduzidos por letras e desenhos. 

Também há os recursos gráficos que em sua maioria são os símbolos e sinais que aplicados aos  

desenhos, acrescentam-lhe sensações, movimentos, etc. 

As onomatopeias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos gráficos                                                 Alguns tipos de balões: 

 

 

Alguns significados de onomatopeias 



 

Os sinais de pontuação são variados, pois além de reforçar as vozes dos personagens expressam 

o modo como eles representam seus sentimentos como: raiva, emoção, medo, tristeza, etc. 

A história em quadrinhos tudo acontece em um cenário que pode representar uma fazenda, uma 

cidade, um parque de diversão, etc. 

Há também nas HQs as legendas ou letreiros que são recursos utilizados na história como 

introdução ou no decorrer desta, ligando um quadro ao outro. Elas apresentam a descrição de um  

fato ou uma informação importante para a interpretação da história. 

 

ATIVIDADE 1: Complete os quadrinhos colocando as falas dos personagens nos balões conforme 

as imagens: 

 

 

 

ATIVIDADE 2- Elabore uma história em quadrinhos  em uma folha e coloque junto da atividade 

utilizando os recursos estudados. O tema pode ser livre. Não esqueça do título. Bom trabalho!  



E.M.  Profª “Maria Lúcia de Almeida Lucca Bittencourt” 

Nome_____________________________________________6° ano________ 

Profª Bruna- Gramática- 6° ano- 2021 

 

Artigo 

Os artigos são palavras que vêm antes do substantivo, determinando 

seu número (singular ou plural) e seu gênero (feminino ou masculino). 

Artigos definidos- a, o, as, os 

O menino- os meninos 

Artigos indefinidos- um, uma, uns, umas 

Um menino- uns meninos 

 

Questão 1- Assinale a alternativa  em que há somente artigos definidos: 

a) Um , uma, uns, umas 

b) Um, uma, o, a 

c) O, a, os, as 

d) Uns, umas, os, as 

 

Questão 2- Na frase: “O rapaz estava cheio de esperança”  a palavra 

destacada é: 

a) Artigo indefinido 

b) Artigo gradativo 

c) Artigo definido 

d) Artigo feminino 

 

 

Substantivo é uma classe de palavras que nomeia seres, objetos, fenômenos, 

lugares, qualidades, ações, dentre outros. 
Eles podem ser flexionados em gênero (masculino e 
feminino), número (singular e plural) e grau (aumentativo e diminutivo). 
 
Tipos de Substantivos 
Os substantivos são classificados em nove tipos: comum, próprio, simples, 
composto, concreto, abstrato, primitivo, derivado e coletivo. Nessa atividade 
veremos o comum e o próprio. 



1. Substantivo Comum 

Os substantivos comuns são as palavras que designam os seres da mesma 
espécie de forma genérica: 

Exemplos: pessoa, gente, país, menino, casa, homem... 

2. Substantivo Próprio 
Os substantivos próprios, grafados em letra maiúscula, são palavras que 
particularizam seres, entidades, países, cidades, estados da mesma espécie. 

Exemplos: Brasil, São Paulo, Maria, Rita, João... 

 

Questão 3- Assinale a alternativa em que o termo em destaque refere-
se a um substantivo próprio 

 
a)Lúcia é muito esperta. 
b)Eles estavam tristes com a notícia. 
c) Argentina é um país belíssimo 
d)Vamos visitar o museu. 
 

 
Questão 4- Assinale a alternativa que não contém um substantivo 
comum: 
 

a)Praça 
b)Rua 
c)Brasil 
d)Estrada 
 

 
Questão 5- Criança, menino e Lucas são respectivamente substantivos: 

 
a)Comum, comum, comum 
b) Próprio, próprio, comum 
c) Comum , comum , próprio 
d)Comum, próprio, próprio 
 

Questão 6- Na frase: “Gustavo e Henrique são ótimos amigos”, os 
substantivos sublinhados são respectivamente: 

 
a) Próprio / comum 
b) Comum / próprio 
c) Comum/ comum 
d) Próprio/próprio 

 

 

 



 

TEORIA DA MATEMÁTICA – 6º ANO  -  2º ROTEIRO DE MAIO 

 

PROPRIEDADES DA MULTIPLICAÇÃO 

 

 Propriedade comutativa da multiplicação:  

Em uma multiplicação de dois naturais quaisquer, a ordem dos fatores não altera o produto, ou seja, 
o resultado.             

 Exemplo: 25 x 14 = 350               ou       14 x 25 = 350 

 

 Propriedade associativa da multiplicação: 

Em uma multiplicação de três números quaisquer, podemos associar os fatoresde modos 
diferentes. 

Exemplo: ( 5 x 18 ) x 23 =                              5 x (18 x 23) 

                        90  x  23 =   2070                    5 x    414  = 2070 

 

 Elemento neutro da multiplicação: 

Em uma multiplicação de um número natural qualquer por 1, o produto é sempre igual a esse 
número natural. O número 1 é chamado elemento neutro da multiplicação. 

Exemplo:  1 x 25 = 25                   25 x 1 = 25  

 

 Propriedade distributiva da multiplicação: 

Multiplicamos um número natural por uma adição de duas parcelas, multiplicamos o número pelas 
parcelas e, a seguir, adicionamos os resultados obtidos. 

Exemplo 1 :    5 x ( 10 + 14 ) = ( 5 x 10 ) + ( 5 x 14 )   

 

Exemplo 2 :    3 x ( 4 - 8 ) = ( 3 x 4 ) - ( 3 x 8 )   

 

Exercícios 

1)Sabe-se que a e b são dois números naturais tais que a x b = 237. Qual é o valor de b x a ? 

Resposta:  

 

 

2) Considere a igualdade 37 x n = 63 x 37. Qual o valor que se deve colocar no lugar de n para que 
a igualdade seja verdadeira? 

Resposta: 

 

 

3) Encontre o valor de a: 

a) a x 27 = 27                                           b) 45 x a = 0  

       a =                                                              a =  



 

 

4) Em uma parede da cozinha, há 15 fileiras de 10 azulejos e em outra há 13 fileiras de 10 azulejos. 
Qual é a quantidade total de azulejos que há nesta cozinha? 

Resposta: 

 

 

5) Resolva de duas maneiras diferentes: 

a) 25 x ( 30 + 4 ) =                           

 

 



 
 
 
 
 
RETA: Elas são formadas por infinitos 
pontos. É ilimitada e infinita.  Uma reta é 
representada na matemática por letras 
minúsculas. Além disso, a reta pode ser 
construída na direção vertical, horizontal ou 
inclinada. Veja: 

 
 

SEMIRRETA: É a parte da reta que tem um 
ponto inicial (origem) mas não tem fim. ou 
seja, é infinita para um lado. Tem somente 
uma direção e sentido a partir da origem. 
Veja: 

 

 

SEGMENTOS DE RETA:  é uma parte da 
reta, ou seja, dado dois pontos A e B numa 
reta, a parte entre os pontos A e B é 
chamado de segmento de reta. Um 
segmento de reta é denotado por AB com 
um traço em cima. Veja: 

 

 

VÍDEO DE APOIO: https://youtu.be/DLSYKM6wFXU 
 
 

EXERCÍCIOS 

 
1) Um segmento é um conjunto formado: 

 a) apenas pelo ponto M. 

 b) apenas pelos pontos M e N.  

 c) pelos pontos que estão entre M e N.  

 d) por infinitos pontos. 

 

2)  Os pontos R, S e T da figura ao lado 

determinam:  

a) 2 segmentos de reta  

b) 3 segmentos de reta 

c) 4 segmentos de reta  

d) 5 segmentos de reta 

 

 

 

 

 

 

3) A respeito das figuras geométricas 

unidimensionais, assinale a alternativa 

correta: 

a) As retas são definidas como um conjunto   

    de pontos colocados lado a lado, de modo   

    que não haja espaços entre os pontos, e a   

    linha formada por eles não faça curva. 

b) Um segmento de reta é uma parte da reta  

     que possui início, mas não possui fim. 

c) As retas podem ser compreendidas como  

    um conjunto de pontos colocados lado a  

    lado, de modo que não haja espaços entre  

    os pontos, e a linha formada por eles não  

    faça curva. 

d) Uma semirreta é uma parte da reta que  

    possui início e fim. 

 

4) ) Observe as seguintes figuras:  

 

Podemos classificar as figuras I, II e III, 

respectivamente como:  

a) segmento de reta, reta e Semirreta.  

b) Reta, segmento de reta e semirreta.  

c). Reta, semirreta e segmento de reta. 

d) Segmento de reta, semirreta e reta. 

  

 

GEOMETRIA 6º ANO  -  2º ROTEIRO DE MAIO 

NOME:_______________________________________________ 6º ANO_____ 

                                    RETA, SEMIRRETA E SEGMENTO  DE RETA 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/DLSYKM6wFXU


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

Atividade 2ª Materiais naturais e sintéticos. Mês de Maio (Prof. Wiliam B Rocha) 
NOME DO ALUNO_____________________________ 

Leia o texto abaixo e a seguir responda as questões. 
 

Material Natural e Sintético: A variedade de materiais existentes à nossa volta é tão grande que, 

por uma questão de organização, aprendemos a classificá-los, para melhor os distinguir, e essa 

classificação pode ser feita de diferentes formas. Podemos por exemplo classificá-los conforme a 

sua origem em: • NATURAIS: são encontrados na natureza e não exigem tratamentos especiais 

para poderem ser usados. Exemplos: areia, madeira, pedra etc. • ARTIFICIAIS: são obtidos por 

processos industriais. Exemplos: tijolos, telhas etc. • COMBINADOS: são resultantes da 

combinação de materiais naturais e artificiais. Exemplos: argamassa, concreto etc. Material Natural 

Tal como o nome indica, um Material Natural tem origem na Natureza e pode ser diretamente 

utilizado pelo Homem tal como a Natureza o oferece - Material Natural Não Manufaturado - ou pode 

ser transformado de modo a poder ser utilizado - Material Natural Manufaturado.  Como exemplos 

de Materiais Naturais Não Manufaturados temos: 

                                     Materiais Naturais Não Manufaturados 

  

                     Pepita de ouro.                                                                   Madeira. 

Estes materiais provêm diretamente do meio natural e não sofreram qualquer transformação. Temos 

como exemplo o ouro e a madeira das árvores.  Como exemplos de Materiais Naturais 

Manufaturados temos:  

                                           Materiais Naturais Manufaturados 

                    

        Anel de Ouro                                                          Mobília 

Estes materiais resultam da transformação de materiais naturais não manufaturados, de forma a 

poderem ser utilizados pelo ser Humano. Temos como exemplo os anéis e a mobília de casa. 

Material Sintético Um Material Sintético é totalmente produzido pelo Homem em laboratório e não 

extraído diretamente da Natureza. Temos como exemplo:  

                                                           Materiais Sintéticos 

          

                  Corda de Nylon                                                      Polietileno 



Pesquise e responda em folha separada as questões abaixo. Obs. Grampeie na apostila a 

ser entregue. 

1. Diferencie materiais naturais e sintéticos através da descrição de cada um.  

2. O que são produtos manufaturados? 

3. Materiais resultantes da combinação de materiais naturais e artificiais são chamados de:  

a) Naturais          b) Artificiais             c) Combinados               d) Manufaturados 

 4. Paulo aprendeu a diferença entre materiais de origem sintética e de origem natural. Ele 

descobriu que vários materiais que utilizamos no nosso cotidiano são sintéticos, como, por 

exemplo, a:  

a) bolsa de palha             b) colher de pau.              c) lixeira de plástico.           d) panela de pedra.  

5. Descreva a origem dos materiais listados abaixo (natural ou sintético):  

a) areia da praia: ___________ b) sacola plástica: _____________c) pia de granito: 

_____________ 

6. Identifique os materiais a seguir como “naturais não manufaturados”, “naturais manufaturados” 

ou “sintéticos”.  

a) Algodão                 b) Brinquedo feito de bambu              c) Bambu       

d) Tecido de algodão                 e) Petróleo                f) Plástico 

7.  Quais são alguns exemplos de materiais sintéticos?  

8. Cite três exemplos de materiais naturais existentes em sua casa.  

9.   Cite três exemplos de materiais sintéticos existentes em sua casa. 

10.  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 os 

plásticos, como exemplo desse fato. Cite dois prejuízos que esse material causa ao ambiente. 

Para melhor entender o assunto acima, assista no You Tube os vídeos nos endereços 

abaixo:     MATERIAIS NATURAIS E SINTÉTICOS 

https://www.youtube.com/watch?v=-DYT1drqp5Q  

https://www.youtube.com/watch?v=wcoqCs4bqU4  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-DYT1drqp5Q
https://www.youtube.com/watch?v=wcoqCs4bqU4


Atividade de História 

 

Nome:                                                             Nº       Série:  
 
 

Religião no Egito: 

 A religião, que era politeísta (acreditavam em vários deuses) e 

antropozoomórfica (corpo parte humana parte animal), desempenhava um papel 

muito importante na vida dos antigos egípcios. O Egito era uma civilização 

teocêntrica, ou seja, praticamente tudo girava em torno da religião. 

 

 
Deuses Egípcios  

 

Grande parte de suas crenças e rituais foram incluídos em seu livro sagrado, o 

Livro dos Mortos. Assim, eles acreditavam numa vida após a morte.  

Essa forte crença era representada com frequência em pinturas e objetos 

deixados nas tumbas. Para garantir a passagem para outra vida, desenvolveram 

técnicas de mumificação.  

Dentre as várias formas de túmulos construídos, as pirâmides, certamente, foram 

as maiores. Elas serviam geralmente de descanso para os faraós e continham 

vários objetos pessoais, que os egípcios acreditavam garantir o conforto do 

soberano pela eternidade.  

Os egípcios também tinham uma grande quantidade de deuses, com funções e 

aspectos variados. Dentre estes, alguns estavam ligados à morte e ao enterro 

das pessoas. É o caso de Osíris e Anúbis. 



 

 
Pirâmides de Gizé - Memphis Tours.  
 
 

Fale sobre a religião egípcia:  

a) Deuses  

b) Pirâmides  

 

 

Referência: SILVA da Rafel Francisco.“Egito antigo”.ISTUDI. Disponível em: 

https://istudi.wordpress.com/2019/04/10/resumo-6o-ano-egito-antigo/ Acesso 22 

de maio 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

             

 



6º ANO – GEOGRAFIA – 2º ROTEIRO DE MAIO 

NOME___________________________________________6º ano 

A ORIGEM DA TERRA 

Várias teorias científicas surgiram ao longo do tempo para esclarecer ao homem 
a sua busca por sua origem na Terra. A teoria mais aceita afirma que a formação 
da Terra teve início há cerca de 4,5 bilhões de anos. 

O tempo que a 
Terra demorou 
pra se formar 

chama-se 
Tempo 

Geológico. 
Durante todo 
esse período a 
Terra adquiriu 
as formas e as 
características 

que ela tem 
hoje, com 
relevos, mares, 
oceanos, além 

de 
transformações naturais como vulcões e terremotos. 

O planeta Terra já possuía características bem próximas das atuais, quando 
surgiu o primeiro ancestral do ser humano. A partir do surgimento do ancestral 
do ser humano, começa a contagem do Tempo Histórico. 

As esferas terrestres 

À medida que o planeta se formou, surgiram condições necessárias para que a 
vida se desenvolvesse na Terra, como o solo, o ar e a água. Esses elementos 
estão distribuídos em três grandes porções, denominadas esferas terrestres. A 
inter-relação entre as três esferas compõe a biosfera. 

A Forma e os movimentos da Terra: Alguns povos antigos acreditavam que a 
Terra era plana. A partir de muitos estudos e observações, o ser humano foi 
capaz de perceber que o planeta e sua superfície possuíam forma arredondada, 

mesmo antes da criação de modernas 
tecnologias de exploração do universo, 
como telescópios e satélite artificiais, 
que vieram confirmar as teorias a 
respeito do formato da Terra. 

Os movimentos da Terra: Rotação – 
através desse movimento em que a 
Terra gira em torno de si mesma, em 
relação a um eixo imaginário inclinado 
(como na imagem). A rotação ocorre de 

oeste para leste, e leva 24 horas para a Terra dar uma volta completa em torno 



de si mesma. Quando uma face da Terra está voltada para o Sol, origina-se o 
período do dia, e do lado que a luz solar não está refletida, é o período da noite.  

O movimento de translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol. 
Esse movimento leva 
aproximadamente 365 dias, 5 horas e 
48 minutos para ser completado ao 
que determina o período de um ano. 
Nesse caso, a órbita que a Terra 
percorre é elíptica (oval) como 
demostrado na figura. Em determinado 
tempo, a terra viaja mais próxima 
(periélio), ou mais longe do Sol (afélio). 

 

 Ao longo desse percurso e em razão da órbita elíptica (oval) e da inclinação do 
eixo da terra no movimento de rotação, 
algumas regiões do planeta recebem 
quantidades diferentes de luz e calor 
do Sol em determinados períodos do 
ano. Essa distribuição desigual da 
radiação solar, contribui para a 
existência de quatro estações do ano: 
Primavera, verão, outono e inverno. 
Observe a imagem: 

 

 

ATIVIDADES: 

1)Qual é a principal diferença entre o tempo geológico e o tempo histórico? 

2)Cite um exemplo de um evento que se refere a tempo Geológico e histórico. 

3)Em qual tempo geológico surgiram os dinossauros? (veja na tabela). 

4)A qual tempo o ancestral humano pertence? (   )histórico (   )geológico. 

5)Quais são as três esferas que compõem a atmosfera terrestre.? 

6)Descreva o formato da Terra e como isso pôde ser confirmado? 

7)Por que todos os dias pensamos que o Sol realiza um movimento no céu? 

8)Explique o movimento de rotação. Esse movimento dá origem a quê? 

9)Descreva o movimento de translação e qual sua relação com as 4 estações? 

10)O que significa periélio? E Afélio? 

11)Recorte e cole ou desenhe imagens que representem as 4 estações do ano. 

12)Assista ao vídeo: A HISTÓRIA DA TERRRA - https://www.youtube.com/watch?v= 

 



 

 

 

 

DENUNCIE 

 

DISQUE 100   



LINGUA INGLESA 

( 2º Roteiro mês de maio 1º e 2º aula) 

 Observe a tirinha para responder as questões 1 e 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 1 - A frase:You´re not in the wrong story?: 

(       ) está na forma negativa-interrogativa ao mesmo tempo. 

(     ) apresenta o verbo to be na forma contraída. 
(     ) está na forma afirmativa. 
(     ) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
Questão 2 - A tradução ao pé da letra do texto “Are you sure. You´re not in the 

wrong story? É a seguinte: Você tem certeza. Você não está na história errada? 

A qual conto infantil a tirinha faz referência? 

(     )Three Little Pigs 
(     ) Snow-white 
(     ) Little Red Riding Hood 
(     ) Cinderella 
 
Questão 3 – Assinale as questões de acordo com o texto. 

 

  

 

 
                                         AT THE ZOO 
    Jimmy: Look, dad! Those birds in that tree! 
    How funny they are! 
    Dad: They look like people! 
    Jimmy: Can I give these fruits to that one? The yellow one? 
    He is hungry. Look, he is sad! 
    He wants these fruits! 
    Dad: You can give the fruit, Jimmy. 
    ( And Jimmy gives the fruit to the yellow bird.) 
    Jimmy: Now he is very happy. He is making grace. He is very funny! 



Questão 4 - Where is Jimmy? 
 
(   ) Jimmy is at home. 
(   ) Jimmy is at school. 
(   ) Jimmy is at the zoo. 
 
Questão 5 -Where are the birds? 

(   ) The birds are on a car. 
(   ) The birds are in the park. 
(   ) The birds are in a tree. 
 
Questão 6 - The birds make: 

(   ) grace 
(   ) toys 
(   )objects 
 
Questão 7 - The birds in the text is: 

 (   ) big             
 (   )yellow, funny, hungry 
 (   ) unhappy 
 
Questão 8 - Jimmy wants to give? 

(   ) popcorn to the yellow bird. 
(   ) fruit to the yellow bird. 
(   ) oranges to the yellow bird. 
 
Questão 9 – Assinale a alternativa correta 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quem são os personagens da tirinha? 
(      ) a dog and a woman 
(      ) a cat and a man 
(      ) a mouse and a man 
(      ) a cat and a woman 



2º Roteiro Maio – 6º ANO – Ed Física – Prof Cintia 
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FUNDAMENTOS DO HANDEBOL 

 

     Os Fundamentos técnicos do Handebol são as técnicas e movimentos utilizados para 
jogar Handebol. Os principais Fundamentos Técnicos do Handebol são: a 
Empunhadura, a Recepção, o Passe, o Arremesso, o Drible e a Finta. 
     A Empunhadura é um dos fundamentos mais básicos do Handebol, trata-se do ato 
de segurar a bola de Handebol com uma das mãos. A Empunhadura correta no 
Handebol é feita segurando a bola na palma da mão e apertando (fazendo pressão) com 
as pontas dos dedos. 
 
     A Recepção é um dos fundamentos mais simples do Handebol, trata-se do ato de 

receber (recepcionar) a bola. A Recepção no Handebol deve ser feita sempre com as 
duas mãos paralelas e ligeiramente côncavas (em forma de concha) e voltadas para 
frente. 
Observação: A Recepção no Handebol também pode ser feita com uma só mão. 
 
     O Passe é um dos principais Fundamentos técnicos do Handebol, o passe é o ato 
de lançar a bola entre os jogadores de uma mesma equipe. 

Quais são os Tipos de Passe no Handebol? 
 Passe acima do ombro: conhecido como Passe de Ombro, é o passe mais 

utilizado num jogo de Handebol, pode ser feito em trajetória reta ou parabólica. 
 Passe em pronação: O Passe em Pronação no Handebol feito segurando a bola 

com a palma da mão apontada para baixo e realizando um giro do punho para 
fora. Pode ser feito com direção lateral ou para trás. 

 Passe por de trás da cabeça: O passe por trás da cabeça no Handebol é 
executado exatamente como diz o nome, lançando a bola “por trás da cabeça”, 
pode ser feito em direção lateral ou diagonal. 

 Passe por de trás do corpo: O passe por trás do corpo é feito lançando a bola 
por trás do corpo, pode ser feito em direção lateral ou diagonal. 

 Passe para trás: É o passe feito na altura da cabeça com extensão do punho 
jogando a bola para trás. 

 Passe quicado: É quando a bola toca o solo da quadra uma vez antes de ser 
recepcionado pelo companheiro de equipe. Esse tipo de passe é utilizado para 
desviar a bola de um marcado adversário. 
 

 
     O Arremesso é também um dos principais Fundamentos Técnicos do Handebol, é 
através do arremesso que se marca os gols em um jogo de Handebol. O Arremesso é 
o ato de lançar a bola em direção ao gol (meta) da equipe adversária. 
Quais são os Tipos de Arremessos no Handebol? 

 Arremesso com apoio – É o tipo de arremesso no Handebol onde um ou os dois 
pés estão em contato com o solo no momento da execução do arremesso. 



 Arremesso em suspensão – Nesse tipo de Arremesso o jogador de Handebol 
realiza um salto e fica com o corpo completamente suspenso no ar no momento 
da execução do arremesso. 

 Arremesso com queda – É o tipo de Arremesso no Handebol onde o jogador 
projeta uma queda após o arremesso. Ao forçar uma queda o jogador de 
Handebol projeta o corpo e consegue colocar mais potência no arremesso. É um 
tipo de arremesso muito utilizado entre os pivôs no Handebol. 

 Arremesso com rolamento – É o tipo de Arremesso onde após o jogador lançar 
a bola, ele realizado um rolamento, normalmente um rolamento de ombro. É um 
tipo de arremesso comumente utilizado pelos “Pontas” no Handebol. 

 

 
 

Agora vamos estudar e responder:  

1 – Quais são os fundamentos do Handebol? 

2 – Qual a importância do passe no jogo de handebol? 

3 – Qual a importância do arremesso no jogo de handebol? 

 



E.M. Profª Maria Lucia de Almeida Lucca Bittencourt  

Nome: _______________________________________ Nº: _____ Série: 6º____ 

Profª Eli Corrêa 

2º Roteiro de Maio – Arte – 2º bimestre 2021 

Bumba meu boi 

     A dança folclórica do bumba meu boi é um dos traços culturais marcantes na cultura brasileira, 

principalmente na região Nordeste. A modalidade surgiu no século XVIII, como uma forma de crítica 

à situação social dos negros e índios. O bumba meu boi combina elementos de comédia, drama, sátira 

e tragédia, tentado demonstrar a fragilidade do homem e a força bruta de um boi.  

     O bumba meu boi é resultado da união de elementos das culturas europeia, africana e indígena, 

com mais ou menos influência de cada uma dessas culturas. A dança misturada com teatro incorpora 

elementos da tradição espanhola e da portuguesa, com encenações de peças religiosas nascidas na 

luta da igreja contra o paganismo. O costume da dança do bumba meu boi foi intensificado pelos 

jesuítas, que por meio das danças e pequenas representações desejavam evangelizar os negros, 

indígenas e os próprios aventureiros portugueses.  

     A história que envolve a dança é a seguinte: um rico fazendeiro possui um boi muito bonito, que 

inclusive sabe dançar. Pai Chico, um trabalhador da fazenda, rouba o boi para satisfazer sua mulher 

Catarina, que está grávida e sente uma forte vontade de comer a língua do boi. O fazendeiro manda 

seus empregados procurarem o boi, e quando o encontra, ele está doente. Os pajés curam a doença 

do boi e descobrem a real intenção de Pai Chico, o fazendeiro o perdoa e celebra a saúde do boi com 

uma grande festividade.  

     O bumba meu boi possui diversas denominações em todo o Brasil. No Maranhão, Rio Grande do 

Norte e Alagoas, a dança é chamada de bumba meu boi. No Pará e Amazonas, boi-bumbá. Em 

Pernambuco, boi-calemba. Na Bahia, boi-janeiro, etc.  

 

Atividades 

1 – A dança folclórica do bumba meu boi é um dos traços marcantes na cultura brasileira, 

principalmente na região: 

A- (   ) Sudeste 

B- (   ) Centro-oeste 

C- (   ) Nordeste 

D- (   ) Oeste 

 

 2 – O bumba meu boi possui várias denominações em todo Brasil. Relacione os estados e a 

denominação da dança correspondente: 

A- (   ) Pará e Amazonas                                            (   ) Bumba meu boi 

B- (   ) Bahia                                                                (   ) Boi-bumbá 

C- (   ) Maranhão e Rio Grande do Norte                    (   ) Boi-calemba 

D- Pernambuco                                                           (   ) Boi-janeiro 

 



3 – Crie um desenho de figurino inspirado na dança bumba meu boi. Veja os exemplos: 

       

 

 


