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N0ME:__________________________________________TURMA:_________

SEGUNDO ROTEIRO DE MAIO – GRAMÁTICA/6°ANO

AULA 1 – VARIAÇÕES LINGUÍSTICAS

          As  variações linguísticas reúnem as variantes da língua que foram 

criadas pelos homens e são reinventadas a cada dia. 

          Dessas reinvenções surgem as variações que envolvem diversos 

aspectos históricos, sociais, culturais, geográficos, entre outros. 

         No Brasil, é possível encontrar muitas variações linguísticas, por 

exemplo, na linguagem regional. 

Nas falas do Chico bento e de seu primo Zé Lelé notamos o regionalismo 

Tipos e exemplos de variações linguísticas

Há diversos tipos de variações linguísticas segundo o campo de atuação: 

1. Variação geográfica ou diatópica

      Está relacionada com o local em que é desenvolvida, tal como as 

variações entre o português do Brasil e de Portugal, chamadas de 

regionalismo. 

2. Variação social ou diastrática
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      É percebida segundo os grupos (ou classes) sociais envolvidos, tal como 

uma conversa entre um orador jurídico e um morador de rua. Exemplo 

desse tipo de variação são os socioletos. 

Exemplo de socioleto 

            
 

               A linguagem técnica utilizada pelos médicos nem sempre é entendida pelos 

seus pacientes 

 

3. Variação situacional  
 

      Ocorre de acordo com o contexto, por exemplo, situações formais e 

informais. As gírias são expressões populares utilizadas por determinado 

grupo social. 

 
AULA 2- Linguagem Formal e Informal 

 

           Quanto aos níveis da fala, podemos considerar dois padrões de 

linguagem: a linguagem formal e informal. Certamente, quando falamos 

com pessoas próximas utilizamos a linguagem dita coloquial, ou seja, aquela 

espontânea, dinâmica e despretensiosa. 

Linguagem formal 

       A linguagem formal pode ser nomeada também de registro formal. É usada 
quando não há familiaridade entre os interlocutores da comunicação ou em 
situações que requerem uma maior seriedade. 
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Características da linguagem formal: 

• Utilização rigorosa das normas gramaticais (norma culta); 
• Pronúncia clara e correta das palavras; 
• Utilização de vocabulário rico e diversificado; 
• Registro cuidado, prestigiado, complexo e erudito. 

Situações de uso da linguagem formal: 

• Em discursos públicos ou políticos; 
• Em salas de aula, conferências, palestras, seminários,…; 
• Em exames e concursos públicos; 
• Em reuniões de trabalho e entrevista de emprego; 
• Em documentos oficiais, cartas, requerimentos,…; 
• … 

Linguagem informal 

         A linguagem informal pode ser nomeada também de registro informal. É 
usada quando há familiaridade entre os interlocutores da comunicação ou em 
situações descontraídas. 

Características da linguagem informal: 

• Despreocupação relativamente ao uso de normas gramaticais; 
• Utilização de vocabulário simples, expressões populares e 

coloquialismos; 
• Utilização de gírias, palavrões, palavras inventadas, onomatopeias, 

gestos,…; 
• Uso de palavras abreviadas ou contraídas: cê, pra, tá,…; 
• Sujeita a variações regionais, culturais e sociais; 
• Registro espontâneo e pouco prestigiado, por vezes incorreto e 

desleixado. 

Situações de uso da linguagem informal: 

• Conversas cotidianas; 
• Mensagens de celular; 
• Chat na Internet; 

         No entanto, de acordo com o contexto no qual estamos inseridos, 

devemos seguir as regras e normas impostas pela gramática, seja quando 

elaboramos um texto (linguagem escrita) ou organizamos nossa fala numa 

palestra (linguagem oral).      

 Em ambos os casos, utilizaremos a linguagem formal, que está de acordo 

com a normas gramaticais. 
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          Observe que as variações linguísticas são expressas geralmente nos 

discursos orais. Quando produzimos um texto escrito, seja em qual for o 

lugar do Brasil, seguimos as regras do mesmo idioma: a língua portuguesa. 

            

AULA 3 -ATIVIDADES GRAMATICAIS 

 
1-Circule os encontros vocálicos das palavras: 
 
 
 peneira    coração     fêmea     besouro     joelho    poeta   iguais     gaiola    
             

 
 
2-Separe as sílabas das palavras e classifique-as como monossílaba, 
dissílaba, trissílaba ou polissílaba: 
 
Uruguai:________________________________________________________  
padeiro:_________________________________________________________ 
carruagem:______________________________________________________  
água:___________________________________________________________ 
saguão:_________________________________________________________  
saúde:__________________________________________________________   
pé:_____________________________________________________________ 
 
 
3-Leia com atenção. 
 
       Ocorre um encontro consonantal quando há uma seqüência de duas ou   
mais consoantes sem vogal entre elas.  Damos o nome de dígrafo a um grupo 
de duas letras que representam um só fonema. Nos dígrafos, as duas letras 
representam um só fonema (ex. pássaro). Nos encontros consonantais, cada 
letra representa um fonema (ex. brasa).Classifique as palavras conforme o que 
se pede. 
 
(A) palavra com dígrafo                
(B) palavra com encontro consonantal 
                                     
(    )queimada                                
(    )grama                                  
(    )machado 
(    )cravo                                        
(    )flor                                        
(    )telha 
(    )massa                                      
(    )tronco                                  
(    )cheio 
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(    )garra                                        
(    )velho                                    
(    )captar 
(    )cobra                                        
(    )fogueira                                
(    )assado 
 
 
4- Escreva uma frase para cada palavra abaixo: 
 
a- mês 
_______________________________________________________________ 
 
b- construção 
____________________________________________________________ 
 
c-nascimento 
____________________________________________________________ 
 
d- noite  
_______________________________________________________________ 
 
e- sol 
_______________________________________________________________ 
 
 
  
5- Classifique as frases como afirmativa, negativa, interrogativa ou exclamativa: 
 
a- Você pode sair agora? 
 ________________________________________________ 
 
b- Talvez ele volte amanhã. 
_________________________________________________ 
 
c- André caminhou lentamente depois da cirurgia. 
_________________________________________________ 
 
d- Que lindo dia! 
 _________________________________________________ 
 
e- Eu não fico em silêncio diante dele. 
__________________________________________________ 
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NOME:___________________________________________TURMA:_______ 

 

 

SEGUNDO ROTEIRO DE MAIO – LIPT/6° ANO 

 

AULAS 1 e 2 – 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 
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Recursos gráficos 

 

 

 

 

 

 

 

Alguns tipos de balões: 

 

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. 
 
 

 

 

AULA 3 – ATIVIDADE DE COMPREENSÃO DA AULA ANTERIOR 

 

1. Analise as cenas abaixo, em seguida,  crie um diálogo e escreva dentro 
dos balões. Não esqueça de dar um título para a sua história. 
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     Título:__________________________________________________ 
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AULA 4 – PRODUÇAO DE TEXTO 

2.  Crie  uma história em quadrinhos, utilizando os recursos estudados 

nas aulas anteriores desse roteiro. O tema pode ser livre. Não esqueça 

do título. De três a cinco quadrinhos. 

 

 

 

 

 

 

10



NOME: ______________________________________________________________6º Ano ___  
TEORIA DA MATEMÁTICA -  Professoras Fernanda e Lilian 

MÚLTIPLOS DE UM NÚMERO NATURAL 

 

Você notou que cada amigo possui uma 
quantia diferente. Porém, todas eles 
possuem uma característica em comum. 
Observe: 

3 x 1 = 3 (reias) 
3 x 2 = 6 (reais) 
3 x 3 = 9 (reais) 
3 x 4 = 12 (reais) 

Esses números são resultados de 
multiplicações pelo número 3. Dessa forma, 
podemos dizer que esses números são 
MÚLTIPLOS de 3. 
Continue escrevendo os múltiplos de 3 
nas lacunas a seguir: 3, 6, 9, 12, ......., 
......., ......., ......., ......., ......., ......., ...... 

Como saber se um número é múltiplo de outro?  
Veja o exemplo: Para saber se 805 é múltiplo de 7, basta verificar se existe um número natural 
que multiplicado por 7 dê 805. 

 
 Descobrimos que 115 . 7 = 805. Então 805 é múltiplo de 7. 

 
O conjunto dos múltiplos de um número é infinito. 

     

 
Exercícios 

1. Pinte, no painel, com cores diferentes o que se pede abaixo  e, depois, escreva o resultado 

nos espaços entre chaves: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Você deve estar pensando: “Dizer que a divisão de 805 por 7 é exata 
é o mesmo que dizer que 805 é divisível por 7?” 
É isso mesmo! 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
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a) Os múltiplos de 7 menores que 40.  
M(7) = {......., ......., ......., ......., ......., .......} 
 

b) Múltiplos de 4 maiores que 8 e menores 
que 32. 
 M(4) = {......., ......., ......., ......., .....} 
 

c)Múltiplos de 5 maiores que 70 e menores 
que 110. 

 M(5) = {......., ......., ......., ......., ......., ......., ......, 
.......} 
 

d)Múltiplos de 5 maiores que 70 e 
menores que 110. 

 M(5) = {......., ......., ......., ......., ......., ......., ......, 
.......} 
 

 

2. Para aumentar a segurança, uma 
companhia responsável pela manutenção de 
uma rodovia que liga duas cidades, decidiu 
instalar telefones de emergência a cada 10 
quilômetros. Como fica a sequência dos 
próximos 6 telefones de emergência?  

 
(a) 20, 25, 30, 35, 40, 45 
(b) 20, 30, 40, 50, 60, 70 
(c) 20, 26, 36, 46, 56, 66 
(d) 20, 40, 50, 60, 70, 80 
 

3. Os seis primeiros múltiplos de 4 são: 
 

(a) {0,4,8,12,16,20,...} 
(b) {1,4,8,12,16,20,...}   
(c) {4,8,12,16,20,24...}   
(d) {0,4,10,12,16,20,...}   
(e) {0,4,12,16,20,24,...}  
 

4. Os números que se seguem são 
múltiplos de que número? 

 

 
 

5. André almoça todos os domingos na 
casa de seus avós. Se o primeiro domingo de 
um mês foi no dia 7, observe, localize no 
calendário e responda: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em quais outros dias, desse mês, André foi 
almoçar com seus avós?  
a) 11, 18 e 25 
b) 12, 19 e 26 
c) 13, 20 e 27  
d) 14, 21 e 28 

6. Em uma sala de aula, o número de 
alunos presentes é múltiplo de 8. Esse número 
é maior que 20 e menor que 30. Quantos 
alunos estão na sala? 

 
 
R.: _______________________________ 
 

7.  Isabel é professora de Ciências e está 
trabalhando, com os alunos, as plantas. Ela 
combinou um passeio ao Jardim botânico para 
que os alunos vivenciassem o que estão 
estudando. O horário de visitação é de 8 às 17 
horas. Como ela tem que passar remédio para 
não ser picada por pernilongos a cada 4 horas, 
ao acordar, ela passou o remédio no corpo às 
8 horas da manhã. 
 
Quais são os outros horários do dia, que ela 
terá que passar o remédio? 
 
a) 11, 15horas. 
b) 12, 16 horas. 
c) 13, 17 horas. 
d) 14, 18 horas. 
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8. Quais são os múltiplos de 5 que estão 
entre 9 e 37? 
 

 

R.:______________________________ 
 

9. Responda: 
a) 12 é múltiplo de alguns números 

naturais. Quais são eles? _______________ 
 
b) 13 é míltiplo de alguns números 

naturais quais são eles? _________________ 
 

 

DIVISORES DE UM NÚMERO NATURAL 
 

 

Se colocarmos 1 queijo em cada 
caixa, precisaremos de caixas. 
 
Se colocarmos 2 queijos em 

cada caixa, precisaremos de _____ caixas. 
 
Se colocarmos 3 queijos em cada caixa, 
precisaremos de _____ caixas. 
Se colocarmos 4 queijos em cada caixa, 
precisaremos de _   caixas. 
 
Poderemos colocar 5 queijos em cada caixa? 
Por quê? 
_____________________________________

_____________________________________ 
 

Dessa forma, podemos dizer que os números 1, 2, 3, 4, 6 e 12 são DIVISORES DE 12, pois, nesta 
divisão, não sobrariam queijos. 

O mesmo não ocorre com os números 5, 7, 8, 9, 10 e 11. 
Matematicamente, escrevemos assim:  
D(12) = {1, 2, 3, 4, 6, 12} 

 
O conjunto dos divisores de um número natural nunca é vazio, pois todos os números 
são divisíveis por 1 e por ele mesmo. 

Ou seja, o conjunto dos divisores de um número tem, no mínimo, dois elementos. 
A não ser o número 1 que só possui um único divisor: ele mesmo! 

Exercícios 
1. Escreva, a seguir, os divisores dos 

números: 
a) D(2) =  ________________________ 

b) D(3) =  ________________________ 

c) D(4) = _________________________ 

d) D(5) =  ________________________ 

e) D(6) =  ________________________ 

f)   D(7) =  ________________________ 

g) D(8) = __________________________   

h) D(9) = __________________________ 

 i) D(10) =  _______________________ 

 
 
 
2. Você deve ter notado que alguns 

números possuem apenas dois divisores: o 
número 1 e ele mesmo. Por esse motivos, 
esses números são chamados de PRIMOS. 
Escreva, no exercício anterior, a palavra 
PRIMO ao lado dos números que possuem 
apenas dois divisores 
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3. Pinte os números divisíveis por 3 na 
tabela abaixo: 

  

8 31 40 64 
  

14 

   
44 

 
80 

 

5 56 95 70 83 
 

20 

  

4. Dentre os números 6 – 8 – 9 – 10 – 
14  15 – 20 e 25, quais são os 
divisíveis: 

a) por 2? __________________________ 

b) por 3? __________________________ 

c) por 4?___________________________ 

d) por 5?___________________________ 

5. Assinale V (verdadeiro) e F (falso) para 
as afirmações. 

 
 

a)(    ) 15 é múltiplo de 3 
 
b)(    ) 7 é divisor de 2 
 
c)(    ) 48 é múltiplo de 6 
 
d)(    ) 7 é divisor de 27 

 

6. Observe o quadro e responda: 

 
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? ____ 

7. Responda: 
a. Um número par pode ser dividido por 5? 

Justifique sua resposta. 
________________________________ 
 
b. Um número ímpar pode ser divisível por 

10? Justifique sua resposta. 
 
__________________________________ 
c. Qual é o número que é divisor de 

qualquer outro número? 
 
________________________________ 
 

8. Explique por que: 
 

a) 37 é um número primo.  
______________________________ 
 

b) 25 não é um número primo.  
______________________________ 
 

c) 1 não é um número primo. 
______________________________ 
 

d) Zero não é um número primo. 

______________________________ 

 
 

FICOU COM DÚVIDAS? ASSISTA A VÍDEO AULA:  
https://youtu.be/MVxkuFoRSgc 

Não se esqueça de colocar o seu nome em todas as atividades entregues na 
escola! 
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NOME: _____________________________________________________ 6º Ano __ 
GEOMETRIA - Professoras Fernanda e Lilian 

 

PERÍMETRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXERCÍCIOS 
1. Sabendo-se que o lado de um quadrado mede 8 cm, calcule o seu perímetro. 

 
 
 
R.: __________________________________________________________________ 
 

2. Se eu der 8 voltas ao redor de um terreno retangular de 16 metros de comprimento por 14 
metros de largura, eu andarei quantos metros? 
 
    ( a ) 260 metros                              
    ( b ) 480 metros                                                               
    ( c ) 240 metros 
    ( d ) 1792 metros 
 

3. Quanto mede o lado desconhecido? 

 
R.: __________________________________________________________________ 

Então, o perímetro é a soma 

das medidas de todos os lados d e            um polígono. 

Perímetro de uma     figura é a 
medida de seu contorno. 

Sim. Observe o cálculo do perímetro 

do campo de futebol. 

P = 100 m + 70 m + 100 m + 70 m  

P = 340 m 
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4.  Vamos considerar o como unidade de área. Calcule a área de cada figura abaixo: 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
A =  B =    C =     D =     E= 

 
5. Qual é o menor trajeto que uma formiga deve fazer para ir de A até B usando o contorno da 

figura? 

 
R.: __________________________________________________________________ 
 

6. Para cercar o canteiro de alface, o senhor Aroldo mediu o comprimento, sabendo que cada 
quadrado tem um metro de lado, qual o perímetro do canteiro? 
 
 
(a) 6 m 
(b) 3 m 
(c) 9 m  
(d) 18m  

 
 

 
7. O perímetro de um triangulo é 19cm. Dois de seus lados medem respectivamente 6cm e 7cm. 

Calcule o comprimento do terceiro lado 
(a) 6 
(b) 8 
(c) 10 
(d) 12 

 
8. A praça de uma cidade possui o formato de um quadrado. Quantos metros de corda são 

necessários para cercar, sabendo-se que cada lado mede 45 metros, e que se deseja dar 4 
voltas com a corda. 
 

(a) 180 m 
    (b) 760 m 

(c) 450 m 
(d) 720 m 

Ficou com dúvidas? DICA de videoaula: https://youtu.be/ws8xoT9E6Ls 

                  

                  

  A       B       C  
                  

                  

                  

   D               

          E        

                  

                  

16

https://youtu.be/ws8xoT9E6Ls


9ª ATIVIDADE DOMICILIAR – HISTÓRIA  (2ª Atividade de Maio)           6º ANO 

Nome: _______________________________________________________   Série _________ 

Sugestão de vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=7YT0rg75X6U  
 
PRÉ-HISTÓRIA BRASILEIRA – Parte 2 
POVOS DO SAMBAQUI  
Os sambaquis são formações constituídas, principalmente, de conchas de moluscos, formadas ao 
longo de milhares de anos pelas populações que habitavam regiões litorâneas. Essas conchas 
eram descartadas após o consumo dos moluscos, 
formando imensas montanhas. Apesar de 
conhecermos os casos do litoral brasileiro, como em 
Santa Catarina, onde se encontram os maiores do 
mundo, há indícios de sambaquis na Europa, na 
América e na África. 
A palavra sambaqui tem raiz etimológica no tupi-
guarani, significando depósito de conchas. Os povos 
que habitavam as regiões litorâneas e formaram os 
sambaquis com suas ações são conhecidos 
como povos do sambaqui. Os concheiros, como 
também são chamados os sambaquis, medem, no 
Brasil, entre 2 e 20 metros de altura, podendo chegar a 100 metros de diâmetro. Alguns são datados 
com mais de 5000 anos. 
Estudos arqueológicos mostram que as montanhas eram formadas por conchas e restos 
alimentares depositados em um mesmo lugar ao longo de vários anos. Mas há também indícios 
que havia restos de animais, bem como ferramentas utilizadas por essas populações primitivas. 
Por outro lado, os resquícios (vestígios) de corpos humanos podem sugerir que os sambaquis 
serviam também como cemitérios. 
Escavações realizadas por arqueólogos nos sambaquis do litoral brasileiro apontam também que 
eles podem ter sido utilizados como abrigo para as populações, talvez como habitações 
temporárias. Essa situação explicaria a quantidade de utensílios, restos humanos e de outros 
animais encontrados nas grandes montanhas de conchas. 
Possivelmente os povos dos sambaquis deixaram de ocupar a região quando a população tupi-
guarani se espalhou pelo litoral brasileiro. Entretanto, a ocupação das regiões litorâneas e o uso 
das montanhas de conchas para fins econômicos, principalmente por serem fonte de calcário, 
ameaçam à existência desses tesouros arqueológicos. 

https://mundoeducacao.uol.com.br/historiadobrasil/sambaquis-ocupacao-litoral-brasileiro.htm 
 

ATIVIDADES 
 
1) Que nome é dado as montanhas de conchas e restos de moluscos, formadas ao longo de 
milhares de anos pelas populações que habitavam regiões litorâneas: 
a) sambaqui                        b) saruê                         c) tambaqui                            d) sambalelê 
2) Os concheiros, como também são chamados os sambaquis, medem no Brasil, entre 2 e 20 
metros de altura, podendo chegar a 100 metros de diâmetro. E alguns são datados com mais de: 
a) 10 mil anos                    b) 5 mil anos                        c) 3 mil anos                      d) 50 mil anos 
3) Há indícios nessas montanhas de restos de animais, bem como ferramentas e restos de corpos 
humanos que sugerem que os sambaquis serviam também como:  
a) cemitérios                  b) prisão                            c) observatórios                   d) museu 
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NOME DO ALUNO (A) :_______________________________________________________ 

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

2ª ATIVIDADE (MÊS MAIO/ 2021) 

Apresentação 

eja bem vindo a mais uma aula de Geografia! Antes de entrarmos no conteúdo do 6° ano, 
estamos revendo alguns assuntos importantes do 5° ano em nossa disciplina. Na última 
atividade, nós começamos a refletir sobre as invenções mais importantes já criadas pelo 
homem, como pólvora, relógios, telescópio, prensa, baterias, lâmpada, plástico, telefone. 
televisão, comunicação sem fio, radar, cartão de crédito, internet. Nesta aula semanal iremos 

abordar mais sobre:  Meios de comunicação. 

Meios de comunicação são ferramentas que permitem que duas pessoas ou mais troquem 
diferentes informações. Existem dois diferentes tipos de meios de comunicação: 

• meios de comunicação individuais; 
• meios de comunicação sociais. 

Como são os tipos de meios de comunicação? 

Meio de comunicação individual 

Quando uma pessoa se comunica com outra pessoa individualmente, como pelo telefone, carta e 
outros. 

Meio de comunicação individual – diferentes tipos de telefone. 
 

. 

    Meio de comunicação social 

Neste a mensagem pode ser transmitida para muitas pessoas ao mesmo tempo. Isso é feito por meio 
do rádio, jornal, televisão, internet e outros. 

 
Meio de comunicação social – diferentes tipos de rádios 

S 
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Qual é a origem dos meios de comunicação? 
Com o avanço das tecnologias, surge a cada dia um novo meio de comunicação. Contudo, vale 
destacar que, mesmo antes de toda essa modernidade que hoje conhecemos, já existiam vários meios 
de comunicação. 

A escrita, por exemplo, é uma forma de troca de informações que existe há muitos e muitos anos. 
Outra forma de comunicação bastante antiga são as pinturas rupestres, que datam de 15.000 a.C. 
Esses e outros meios de se comunicar podem ser encontrados em diferentes localizações do mundo. 

Pintura rupestre 

 
Mas a primeira invenção com tecnologia dita mais avançada foi o telégrafo, criado em 1835 por 
Samuel Morse. Outros meios de comunicação foram surgindo posteriormente, como o rádio, a 
televisão, o telefone, e hoje a que muito tem crescido em todo o mundo é a internet. 

Atividades 

1) Ordene as letras e forme palavras relacionadas ao tema estudado. 

a) OFARGÉLTE________________________________________ 

b) NIRETNET__________________________________________ 

c) CRITAES___________________________________________ 

d) MUCOÇNÃIOCA_____________________________________ 

2) Marque V para verdadeiro e F para falso. 

(   ) O telégrafo foi o último meio de comunicação criado em tempos recentes. 

(   ) As pinturas rupestres são consideradas os primeiros meios de comunicação. 

(   ) O telefone é um meio de comunicação individual. 
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2º Roteiro de Maio - Ciências – 6º Ano – Profª Sandra Carvalho       

                        

Nome:_____________________________________________________ 6º Ano: _____  2021 
 

 

Aula 1 

A ALIMENTAÇÃO 
 

Para começarmos, vamos tratar um pouco da alimentação diária e gostaria de conhecer um 

pouco de seus hábitos alimentares. Para isso você devera fazer um pequeno relato em uma folha 

separada (depois anexa-la as atividades com seu nome e série para ser entregue na escola). Este relato 

de experiência será importante para perceber dificuldades encontradas para se ter uma alimentação 

saudável nos dias de hoje. A partir desta reflexão, alguns aspectos deverão ser evidenciados, tais com 

a tomada de consciência a respeito das primeiras lembranças sobre alimentação e sua trajetória até a 

atualidade. 

Espero que você descreva como foi o ato de se alimentar nas seguintes etapas de sua vida: 

 1ª infância: informações sobre o aleitamento materno e a suas lembranças referentes à 

introdução alimentar; (aqui você pode pedir auxílio para sua mãe); 

 Idade escolar: vivências alimentares que envolvam alimentação em casa e na escola. 

 

Para auxiliar nesta construção, segue abaixo algumas perguntas disparadoras do processo de 

alimentação que você pode refletir ao descrever sua trajetória alimentar: 
 

1. Quando pensa em comida o que lhe vem à cabeça? 

    ______________________________________________________________________________ 
  

2. Qual o alimento que você associa com prazer?  

_____________________________________________________________________________ 
 

3. Qual o alimento que você associa com desagrado? 

_____________________________________________________________________________ 
 

4. A escola contribuiu de alguma forma na sua história alimentar? De que maneira? 

_____________________________________________________________________________ 
 

Aula 2 
 

Produção de Alimentos no Brasil 
 

O caminho que o alimento percorre até chegar ao consumidor inicia-se no campo, por meio 

da criação de animais e do cultivo de diferentes espécies vegetais. Assim, o alimento que chega 

diariamente à mesa dos brasileiros tem como base o setor agropecuário (agricultura e pecuária), no 

qual se destacam a agricultura tradicional e a agricultura moderna, ligada ao agronegócio. A 

agricultura tradicional caracteriza-se por ser praticada em pequenas propriedades (minifúndio), com 

o cultivo de diversos produtos (policultura). Em geral, a produção tem como destino a subsistência 

das próprias famílias ou pequenos mercados consumidores. A agricultura familiar é o melhor 

exemplo. O agronegócio envolve toda relação comercial e industrial da cadeia produtiva agrícola ou 

pecuária. Ele ganhou destaque após a chamada Revolução Verde, modelo de modernização da 

agricultura idealizado para aumentar a produção agrícola, por meio da mecanização da agricultura, 

da produção em massa, do uso de insumos industriais e de sementes geneticamente modificadas. Em 

geral, é praticado em grandes propriedades (latifúndio), com o cultivo de um único produto 

(monocultura). 

Logo após o plantio e a colheita, é preciso cuidar do armazenamento e da estocagem dos 

alimentos. Em seguida, eles serão transportados chegando à mesa do consumidor por meio da venda 

direta ou pela indústria, onde serão processados, beneficiados e embalados.  
 

Cadeias Produtivas de Alimentos 
 

O sistema de produção alimentar, que consiste no caminho da produção agrícola da lavoura 

até a mesa do consumidor, prossegue com a distribuição e comercialização dos produtos. 
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Assim, o agricultor pode vender o alimento diretamente ao consumidor (nos chamados 

mercados de venda direta, por meio da venda em feiras livres, a domicílio, entre outros), existindo 

um relacionamento de proximidade entre produtor-consumidor que se caracteriza pela maior 

autonomia dos agricultores e por uma relação de confiança entre os envolvidos. 

Este processo produtivo, denominado de cadeia produtiva curta, favorece os agricultores e a 

sociedade, por diversos motivos, especialmente por: 

• possibilitar o acesso da população aos alimentos frescos ou minimamente processados, mais 

saudáveis e nutritivos, garantindo a segurança alimentar e nutricional; 

• fortalecer as culturas alimentares tradicionais e a diversidade culinária; 

• oportunizar a venda direta de alimentos produzidos pelos agricultores do município ou da 

região, fortalecendo e movimentando a economia local. 

No entanto, as transformações econômicas, políticas, sociais e culturais, produzidas pelas 

sociedades humanas ao longo do tempo, determinaram um novo modo de viver dos sujeitos e 

coletividades, provocando mudanças, inclusive, nas relações de produção e consumo. Ou seja, a 

agricultura transformou-se em uma indústria que deve alimentar uma população que não para de 

crescer. Assim, atualmente verifica-se que o consumo de alimentos minimamente processados e 

ingredientes culinários tradicionais estão sendo substituídos por alimentos submetidos ao processo de 

industrialização. 

Deste modo, os alimentos percorrem, agora, grandes distâncias entre o local de produção e o 

local de venda e consumo (o que caracteriza a chamada cadeia produtiva longa). Neste mercado, o 

produtor perde o controle da produção e se distancia dos consumidores, aumentando a sua 

dependência em relação às grandes indústrias de alimentos. Por sua vez, o consumidor abandona o 

simbolismo associado ao ato de comer e perde o valor que acompanha os rituais de preparo e partilha 

das refeições. 

Um dos reflexos dessa cadeia produtiva é o aumento do consumo de alimentos 

industrializados, os quais são apontados como uma das principais causas das epidemias atuais de 

obesidade e doenças crônicas. 

As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), como o câncer, diabetes, doenças 

cardiovasculares, são doenças multifatoriais relacionadas a fatores de riscos como idade, sexo, 

tabagismo, consumo excessivo de bebidas alcoólicas, obesidade, colesterol alto, consumo excessivo 

de sal, ingestão insuficiente de frutas e verduras e a falta de atividade física. 
 

Aula 3 
 

Industrialização de Alimentos 
 

O consumo de alimentos processados vem aumentando devido à sua potencial praticidade 

associada à correria do dia a dia. A variedade destes produtos e a intensa publicidade têm atraído 

grande parte dos consumidores, que acabam por substituir os alimentos in natura pelos processados, 

o que caracteriza a alteração dos hábitos alimentares, determinando a chamada transição nutricional.  

A transição nutricional pode ser definida pelas alterações do padrão alimentar e do estado 

nutricional da população, com aumento dos casos de excesso de peso/obesidade e redução dos casos 

de desnutrição.  
 

Alimentos Processados 
 

O processamento é definido como os métodos utilizados pela indústria alimentícia para 

transformar o alimento fresco em produto alimentar. Assim, os produtos alimentícios 

ultraprocessados, tais como refrigerantes, biscoitos, sorvetes, bolos, sopas desidratadas, salgadinhos 

industrializados, alimentos congelados, embutidos, entre outros, são transformados pela indústria e 

vendidos nos supermercados como alimentos prontos ou que exigem pouca preparação para o 

consumo. 

Alimentos ultraprocessados tendem a apresentar alta densidade energética, menos fibras e 

mais gordura, açúcar e sal, além de substâncias químicas (conservantes, estabilizantes, aromatizantes) 

prejudiciais à saúde. O consumo excessivo de alimentos industrializados também provoca prejuízo 

das dietas locais e da diversidade cultural gastronômica, causando o que chamamos de globalização 

ou homogeneização alimentar. Ademais, o aumento da produção e do consumo desses alimentos 
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produz efeitos negativos no desenvolvimento sustentável do meio ambiente, uma vez que a indústria 

é uma das principais responsáveis pelo lançamento de poluentes, contaminando solos e águas, e 

contribuindo para o aquecimento global.  

Alimentos processados são fabricados pela indústria com a adição de sal, de açúcar ou de 

outra substância de uso culinário a alimentos in natura para torná-los duráveis e mais agradáveis ao 

paladar. São produtos derivados diretamente de alimentos e são reconhecidos como versões 

dos alimentos originais. São usualmente consumidos como parte ou acompanhamento de 

preparações culinárias feitas com base em alimentos minimamente processados. 

Alguns exemplos de alimentos processados são: cenoura, pepino, ervilhas, palmito, cebola e 

couve-flor preservados em salmoura ou em solução de sal e vinagre; extratos ou concentrados de 

tomate (com sal e ou açúcar); frutas em calda e frutas cristalizadas; carne seca e toucinho; sardinha e 

atum enlatados; queijos; e pães feitos de farinha de trigo, leveduras, água e sal. 

Os alimentos in natura são obtidos diretamente de plantas ou animais e não sofrem qualquer 

alteração após deixarem a natureza. Os alimentos minimamente processados correspondem 

a alimentos in natura que foram submetidos a processos de limpeza, remoção de partes não 

comestíveis ou indesejáveis, fracionamento, moagem, secagem, fermentação, pasteurização, 

refrigeração, congelamento e processos similares que não envolvam agregação de sal, açúcar, óleos, 

gorduras ou outras substâncias ao alimento original. O objetivo do processamento mínimo é tornar 

os alimentos mais disponíveis e acessíveis, e muitas vezes mais seguros e mais palatáveis. 

Os alimentos que fazem parte desse grupo são: grãos, nozes, legumes, frutas e hortaliças, raízes e 

tubérculos, chás, café, infusão de ervas, águas de torneira e engarrafada. 
 

Aula 4 
 

Atividades: 
 

1) Qual a diferença entre minifúndio e latifúndio? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

2) O sistema de produção alimentar, que consiste no caminho da produção agrícola da lavoura até a 

mesa do consumidor, prossegue com a distribuição e comercialização dos produtos. Este processo 

produtivo, denominado de cadeia produtiva curta, favorece os agricultores e a sociedade. No bairro 

onde mora como é feita essa distribuição? Você pode assinalar mais de um item. 
 

(     ) feira livre.   

(     ) supermercados.  

(     ) mercadinhos.    

(     ) vendedores  autônomos (ambulantes)    

(     ) horta comunitária.    

 

3) Indique para cada alimento abaixo UP (ultraprocessado), P (processado) e IN (in natura). 
 

(     ) Arroz cozido 

(     ) Suco de abacaxi em pó 

(     ) Sorvete de chocolate 

(     ) Salgadinho de Presunto  

(     ) Maçã               

(     ) Milho em lata           

(     ) Salsicha  

(     ) Batata frita              

(     ) Refrigerante                

(     ) Alface               

(     ) Tomate com sal 

 

4) Para nosso próximo roteiro vocês deverão entregar um cardápio dos alimentos consumidos durante 

essa semana, faça em folha separada e anexar no roteiro. 
 

 Café da manhã Almoço Café da tarde Jantar 

Segunda-feira     

Terça-feira     

Quarta-feira     

Quinta-feira     

Sexta-feira     

Sábado     

Domingo     
 

Dúvidas, por favor, enviar e-mail para: devolversandraciencias@outlook.com 22



1ª REVISÃO -  6º ANO DE INGLÊS –TEACHER NOEMI 

NAME_____________________________________________ 

 

A-Complete with  greetings = cumprimentos 

___________morning. How ________you? 

I’m _________, thanks. What’s your _________? 

My __________ is John, nice to meet _____. 

Good________! 

 

B-  Find the colors: 

1.   Azul             (  ) green  

2.  amarelo         (   )light red  

3.  verde             (   ) white 

4. preto               (   ) brown 

5. branco.           (   )black 

6. marrom           (   ) blue 

7.vermelho claro (   ) yellow 

C-Write the numbers: 

   5+5=___________________________________ 

   10 – 4 =_________________________________ 

   3 x 3 = _________________________________ 

   4 + 7 = _________________________________ 

 

D- Complete em inglês as palavras que estão em português. 

I have 2 ( tios)    ______________________ and 3 ( irmãos)________ 

_________. My ( pai)__________is a dentist, my (mãe)___________ 

Is a  housewife. I have only 1 sister____________. 

E- Substitua o nome pelo pronome pessoal: 

Mark is my friend. ________                     Julia is my sister.___________ 
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The cat is brown. ________                 The books are green.________ 

You and I are cousins._____       You and Paul are students. _______   

 

F. Relacione as colunas: 

1.Excuse me                          (   ) Qual é teu nome? 

2. Be Welcome                      (   )Você é um estudante 

3. I am happy                         (   ) Desculpe-me, Licença 

4. You are a student               (   ) Eu estou bem, obrigada. 

5.What’s your name?              (   ) Seja benvindo! 

6. I’m fine, thank you!              (   ) Eu estou feliz           

 

G. Complete com : am, are, is.   

My sister   _________ a good student. 

My brother _______    a good player. 

My parents ________ young. 

I  ________a good daughter 

Rock _______ my big dog. 

 

H. Contracted forms of the verbs. 

I am your teacher.___________ 

You are my students._________ 

We are a family.______________ 

He is the painter._____________ 

It is the horse._______________ 

They are brothers.____________ 

She is adoctor.______________ 
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9º Roteiro – Educação Física - Prof. Marcos - 6º ano  

E.M. “Educador Paulo Freire” 26/04/2021 

Habilidades: identificar as diferentes capacidades físicas no esporte, e nas 

práticas corporais de aventura, relacionando a melhoria das capacidades 

físicas e melhoria dessas práticas. 

Práticas corporais de aventuras 

Práticas corporais de aventura exploram-se expressões e formas de 

experimentação corporal centradas nas perícias e proezas provocadas pelas 

situações de imprevisibilidade que se apresentam quando o praticante interage 

com um ambiente desafiador. Algumas dessas práticas costumam receber 

outras denominações, como esportes de risco, esportes alternativos e esportes 

extremos. 

Podemos diferenciá-las com base no ambiente de que necessitam para ser 

realizadas: Urbanas e natureza. 

 As práticas de aventura na natureza se caracterizam por explorar as 

incertezas que o ambiente físico cria para o praticante na geração da vertigem 

e do risco controlado, como em corrida orientada, corrida de aventura, corridas 

de mountain bike, rapel, tirolesa, arborismo, etc. 

 

 As práticas de aventura urbanas exploram a “paisagem de cimento” para 

produzir essas condições (vertigem e risco controlado) durante a prática de 

parkour, skate, patins, bike, etc. 

 

Atividade: pesquise um tipo de prática corporal de aventura (urbana ou 

natureza) e faça uma pequena dissertação. 
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2º ROTEIRO DE MAIO                              PROFESSORA MICHELE 
 
Gêneros da dança 
 

As danças podem ser classificadas a partir de muitos critérios. Dependendo de 
quem faz a dança e para quem a faz, entre outros aspectos, podemos 
classificá-la nos seguintes gêneros: de espetáculo, étnicas, folclóricas, salão e 
criadas pela indústria cultural.  
 

Dança de espetáculo 
 

As danças de espetáculo são aquelas executadas por profissionais, na qual 
muitas pessoas vão apreciar os dançarinos e sua performance. 
 

Na dança artística ou de espetáculo é possível utilizar vários recursos que 
enriquecem ainda mais a apresentação, tais como, trapézios, cenários e efeitos 
especiais. Um exemplo de uma dança de espetáculo é o Jazz, que surgiu nos 
Estados Unidos, possui raízes populares e é considerada uma forma de 
expressão pessoal criada e sustentada pelo improviso, que enfatiza o sentido 
rítmico do movimento e é acessível ao público. 
 

Outro estilo de dança de espetáculo é o balé que, em termos gerais, é uma 
dança que conta uma história. Com seus movimentos, os bailarinos vão 
narrando os acontecimentos desta história, tendo como base a música, que 
normalmente é composta para reforçar as ideias do enredo ou argumento. Ao 
observarmos os bailarinos, ficamos fascinados com a leveza de seus 
movimentos. A maioria dos balés constitui-se no conjunto de várias artes: 
dança, música, arte visual (cenografia, figurino) e também o Teatro. 
 

Degas foi um pintor que produziu muitas obras retratando bailarinas e cenas do 
balé clássico. Chamamos de balé clássico um espetáculo que teve suas 
origens no Renascimento, nas cortes francesas, no qual o público contemplava 
o que se desenvolvia no palco, que deveria ser um espaço grande, porque era 
executado por muitos dançarinos. 
 

No balé clássico, em geral, evita-se que o público perceba o esforço corporal 
realizado pelos bailarinos, assim a figura do dançarino torna-se etérea e 
idealizada, parecendo imaginária ou irreal. Os gestos que, por necessidade do 
argumento, precisem ser manifestados com grande energia ou força, realizam-
se, de forma geral, com os braços, já que na dança acadêmica os braços 
possuem maior liberdade expressiva do que as pernas.  
 

Observe o quadro de Degas, “O Ensaio”, no qual o artista oportuniza ao 
espectador a observação dos ensaios de uma dança clássica, mostrando 
aspectos como a graciosidade, flexibilidade e beleza dos movimentos das 
bailarinas, típicos da dança clássica. 
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ATIVIDADE  
 
O que é releitura? 
 
É a elaboração de uma obra tendo como outra como base. Ação de interpretar 
novamente alguma coisa, acrescentando algo novo e original. 
 
Faça a releitura da obra “O ensaio” de Edgar Degas. 
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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: nilmamacedo100@gmail.com 
 
 

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

• Ciências: 
 

Professora Cris Luna: cienciasatividades2021@gmail.com 
 
Professora Sandra Carvalho: devolversandraciencias@outlook.com 
 
Professora Patrícia: rampinipaty@yahoo.com.br 
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• Inglês: 
 
Professora Noemí: whatsapp (11) 99572-1662 
 
 

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

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

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

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

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