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NOME:______________________________________TURMA:___________ 

SEGUNDO ROTEIRO DE JUNHO - GRAMÁTICA 
6° ANO 

AULAS 1 e 2: Flexão dos substantivos: gênero, número e grau. 

Flexão dos substantivos: gênero, número e grau 

Os substantivos são palavras variáveis. Sofrem flexão em gênero, número e 
grau. 

Flexão em gênero: masculino e feminino. 
Flexão em número: singular e plural. 
Flexão em grau: normal, diminutivo e aumentativo. 

Exemplo de flexão dos substantivos 

Substantivo no masculino: amigo 
Substantivo no feminino: amiga 
Substantivo no singular: amigo 
Substantivo no plural: amigos 
Substantivo no grau normal: amigo 
Substantivo no grau diminutivo: amiguinho 
Substantivo no grau aumentativo: amigão 

Gênero do substantivo 

Existem dois gêneros gramaticais: o gênero masculino e o gênero feminino. 

São de gênero masculino os substantivos que podem ser precedidos pelos 
artigos o, os, um, uns: 

• o aluno; 
• o lápis; 
• os estojos;
• os professores;
• um colégio;
• um pensamento;
• uns problemas;
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São de gênero feminino os substantivos que podem ser precedidos pelos 
artigos a, as, uma, umas: 

• a aluna;
• a borracha;
• as canetas;
• as professoras;
• uma escola;
• uma ideia;
• umas respostas;
• umas conversas;
• …

Substantivos biformes 

São chamados de substantivos biformes os substantivos que apresentam duas 
formas diferentes, uma para o gênero masculino e outra para o gênero 
feminino: 

• o garoto - a garota; 
• o diretor - a diretora; 
• o homem - a mulher; 
• o freguês - a freguesa; 
• o campeão - a campeã; 
• o mestre - a mestra; 
• o ator - a atriz; 
• o duque - a duquesa; 
• o poeta - a poetisa; 

Os substantivos epicenos se referem a animais: 

• a barata;
• a jiboia;
• o pinguim; 
• a onça;
• o boto; 

Número do substantivo 

Existem dois números gramaticais: o singular e o plural. 

Encontram-se no singular os substantivos que indicam apenas um ser: 

• casaco;
• cadeira;
• hipopótamo;
• gaivota;
• problema;
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Encontram-se no plural os substantivos que indicam dois ou mais seres: 

• casacos; 
• cadeiras; 
• hipopótamos; 
• gaivotas; 
• problemas; 
• amizades; 
• … 

Grau do substantivo 

Existem três graus do substantivo: o grau normal, o grau diminutivo e o grau 
aumentativo. 

O grau normal do substantivo indica o tamanho normal de um objeto ou 
ser: 

• casa; 
• homem; 
• boca; 
• pata; 
• gato. 

O grau diminutivo do substantivo indica o tamanho diminuído de um 
objeto ou ser: 

• casinha; 
• homenzinho; 
• boquinha; 
• patinha; 
• gatinho. 

O grau aumentativo do substantivo indica o tamanho aumentado de um 
objeto ou ser: 

• casarão; 
• homenzarrão; 
• bocarra; 
• patorra; 
• gatarrão. 

 

AULA 3: Atividades gramaticais 
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1- Dê o feminino dos seguintes substantivos: 

a – imperador:_________________________ 
b – ator:__________________________ 
c – patrão:_________________________ 
d- herói:___________________________ 
e – amigo:__________________________ 
f – tecelão:_________________________ 
g – aluno:__________________________ 
h – homem:________________________ 
i – elefante:________________________ 
j – ateu:___________________________ 
l – príncipe:________________________ 
 

2-. Partindo desse pressuposto, atribua o gênero feminino aos enunciados 
subsequentes, observando, primeiramente, o modelo: 

O bode e a cabra 

a – O pai e a___________. 

b – O homem e a _______________. 

c – O genro e a________________. 

d – O cavalo e a_______________. 

e – O cavalheiro e a ________________. 

f – O carneiro e a __________________. 

g– O compadre e a ____________________. 

h- O padrasto e a _______________. 

i – O bode e a ____________. 

 

3- Passe para o plural os seguintes substantivos: 

a- menino:_____________________ 

b- criança:_____________________ 

c- papagaio:____________________ 
d- cidade:______________________ 
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e- homem:_____________________ 
 
f- cachorro:_____________________ 
 
g- mulher:______________________ 
 
 
 
4- Escreva o grau diminutivo dos substantivos abaixo: 
 
Abelha: __________________________ 
Animal:___________________________ 
Asa:_____________________________ 
Bala:_____________________________ 
Barca:____________________________ 
Corpo:____________________________ 
Dedo:_____________________________ 
Caneca:___________________________ 
 
 
5- Escreva o grau aumentativo dos substantivos abaixo: 
 
Cabeça:_________________________ 
Caixa:___________________________ 
Bicho:___________________________ 
Casa:___________________________ 
Dedo:___________________________ 
Faca:____________________________ 
Lata:____________________________ 
 
 
6- Passe as frases para o plural: 
 
O aluno é inteligente demais. 
 
_________________________________________ 
 
 
A menina é bonita e engraçada. 
 
_________________________________________ 
 
O limão é grande e azedo. 
 
_________________________________________ 
 
O gato saiu a noite e sumiu. 
 
_________________________________________ 
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NOME:________________________________________DATA:____________ 
 
 

SEGUNDO ROTEIRO DE JUNHO- LIPT 
6° ANO 

 
AULAS 1 e 2- Leitura e interpretação da fábula: O alce e os lobos (Jean de 
La Fontaine). 

 
O alce e os lobos 

 
A água do lago estava tão limpa que refletia as imagens da floresta como 

um espelho. Todos os animais que foram beber água viram seus reflexos. O urso 

e seu filhote pararam admirados, mas foram embora. E assim passou pelo lago 

uma porção de animais.  

Até que chegou um bando de alces que se espalhou pelas margens. Um 

deles abaixou a cabeça para beber e parou, olhando para os seus chifres: 

- Que lindo par de galhos! Que maravilhosa é a minha imagem com esta 

bonita cabeça! 

De repente, olhou para as suas pernas, compridas e finas, e ficou triste: 

- Mas que pernas horrorosas! Nunca tinha reparado na feiura das minhas 

pernas. Elas estragam a minha beleza. 

Enquanto olhava para o seu corpo, uma alcateia de lobos ferozes foi 

chegando e espalhou o bando, que correu assustado. O alce correu para a mata 

e perdeu-se do bando. 

No caminho, prendeu o chifre numa árvore e quase foi devorado pelo lobo. 

Mas suas pernas eram mais fortes e ligeiras do que as do lobo, que, cansado, 

desistiu de caçar o alce.  

“Que susto!”, pensou o alce, já fora de perigo. “Por causa desses chifres 

inúteis, quase perco a minha vida. Se não fossem as minhas pernas...” 

Moral: Nem sempre a beleza resolve os problemas.  

 

Jean de La Fontaine. O alce e os lobos. Adaptação de M. Carneiro. São 

Paulo: Melhoramentos, 1988. 

7



ATIVIDADES DE INTERPRETAÇÃO TEXTUAL 

 
 1 – O objetivo do texto é:  
(A) informar 

(B) entreter 

(C) ensinar 

 

 2 – Assinale a parte do texto que caracteriza o clímax da história, ou seja, o 

momento mais emocionante: 

(A) “[...] uma alcateia de lobos ferozes foi chegando e espalhou o bando, que 

correu assustado.”. 

(B) “O alce correu para a mata e perdeu-se do bando.”.  

(C) “No caminho, prendeu o chifre numa árvore e quase foi devorado pelo lobo.”.  

 
3 – Pode-se afirmar que o texto se constrói por meio da oposição ou de ideias 

contrárias entre:  

(A) a beleza e a agilidade 

(B) a feiura e a utilidade  

(C) a beleza e a utilidade  

 
 4 – As palavras compridas e finas usadas no texto para indicar qualidade e 

característica são: 

(A) substantivos 

(B) adjetivos 

(C) artigos  

 

 5 – Observe:  

Trecho 1 - “De repente, olhou para as suas pernas, compridas e finas, e ficou 

triste: 

- Mas que pernas horrorosas!”.   

a) Identifique e escreva os adjetivos utilizados pelo alce na caraterização de suas 

pernas: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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AULAS 3 e 4: Leitura e interpretação do gênero textual: História em 
quadrinhos. 
´ 

História em quadrinhos 
 

 
1. A palavra claro, no segundo quadrinho, significa: 
(A) o contrário de escuro. 
(B) o contrário de pode. 
(C) o mesmo que pode. 
 
2. Mônica ficou aborrecida por que: 
(A) entendeu diferente o sentido da palavra pintar. 
(B) pensou que o amigo ia pintar o retrato dela. 
(C) respondeu apressadamente a pergunta. 
 
3. Os três quadrinhos mostram Cebolinha 
(A) caminhando na direção da escola. 
(B) indo para uma escola de pintura. 
(C) vestindo-se como um pintor de quadros. 
 
4. O primeiro e o terceiro quadrinhos indicam que o personagem está: 
(A) assobiando uma melodia. 
(B) pensando na nota da prova. 
(C) atrasado para a aula de música. 
 
5. O ponto de interrogação em: “Monica, posso te pintar ?”  Indica que Cebolinha 
está: 
(A) concordando. 
(B) perguntando. 
(C) afirmando. 
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 2º ROTEIRO DE ATIVIDADES – JUNHO/2021 
2º BIMESTRE 

E.M. PROFESSOR EDUCADOR PAULO FREIRE 
Nome: _______________________________________________________________    
Nº ____ 6ºANO____  Nº do telefone (Opcional): _____________________________ 
Data: ___/___/___     Disciplina: Teoria da Matemática          
Professoras: Fernanda Borgatto    (15) 99704-7011 e Lilian Ribeiro (15) 991682337 
 

 

 

 

 

 

TEORIA DA MATEMÁTICA 

Quando os múltiplos se encontram 
Numa estrada de 200 km, a partir do km 0 serão colocados: 

• um telefone para emergências a cada 9 km; 
• um radar para fiscalização de velocidade a cada 12 km. 

Em quais quilômetros da estrada haverá simultaneamente telefone de emergência 
e radar? 

Os telefones serão instalados nos quilômetros múltiplos de 9: 

 

Os radares serão colocados nos quilômetros múltiplos de 12: 

 

 

Antes de iniciarmos a resolução do nosso Roteiro de Atividades, é de grande importância 
que você leia atentamente a parte teórica, e também assista os vídeos sugeridos em todos 
os Roteiros, pois eles complementam o conteúdo de sua aula. E lembre-se qualquer dúvida 
estou a disposição pelo WhatsApp. 
https://www.youtube.com/watch?v=PmlNQeBfp7I  
https://www.youtube.com/watch?v=h1VCfE6snUU  
https://www.youtube.com/watch?v=qPd9PnJSPd8    
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 2º ROTEIRO DE ATIVIDADES – JUNHO/2021 
2º BIMESTRE 

E.M. PROFESSOR EDUCADOR PAULO FREIRE 

Nas sequências tomaremos os múltiplos comuns de 9 e 12 existentes de 0 a 200. 
Assim determinamos quais os quilômetros em que haverá telefone e radar. São eles: 0, 
36, 72, 108, 144 e 180. 

Os múltiplos comuns de 9 e 12 formam uma nova sequência. É fácil perceber que 
para continuar a escrever seus termos bastaria ir somando sempre 36. 

Assim, 36 é o menor número diferente de zero que é múltiplo comum de 9 e de 12. 
Por isso, diremos que 36 é o mínimo múltiplo comum de 9 e de 12. 

Para economizar palavras, escrevemos: 

 

Em muitos casos, podemos determinar mentalmente o mmc de números. 
Acompanhe: 

 
Listamos mentalmente a sequência dos múltiplos de 15, até encontrar o primeiro 

múltiplo comum a 4 e 6. 

 
O cálculo do mmc pela decomposição em fatores primos 

 
Para calcular o mmc de números, também podemos usar a decomposição em 

fatores primos. 
Exemplos: 
1. mmc (48, 150) 
Fatoramos simultaneamente 48 e 150. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O mmc será o produto dos fatores primos encontrados: 
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 2º ROTEIRO DE ATIVIDADES – JUNHO/2021 
2º BIMESTRE 

E.M. PROFESSOR EDUCADOR PAULO FREIRE 

 
EXERCÍCIOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Pense nos múltiplos de 3. 
a) Indique todos os que são menores que 

36._________________________________ 

b) Dos números que escreveu, quais são 
também múltiplos de 5?_________________ 
c) Qual é o mínimo múltiplo comum entre 3 e 
5?__________________________________ 
 
2) Sou maior que 100 e menor que 170. 
Sou múltiplo de 10 e de 25. Quem sou? 
___________________________________ 
 

3) Calcule mentalmente. 
a) mmc (2, 4) =_____ d) mmc (8, 9)=______ 
b) mmc (7, 5)=_____ e) mmc (3, 6, 9)=_____  
c) mmc (9, 1)=_____ f ) mmc (2, 4, 6)=_____ 
 
4) Substitua as letras por números para 
que as decomposições fiquem corretas e, em 
seguida, calcule o mmc dos pares de 
números. 

 
 

5) Calcule: 

a) mmc (50, 75) = ____________________ 
b) mmc (60, 24) =____________________ 
c) mmc (28, 48) =____________________  
d) mmc (10, 12, 45) =_________________ 
e) mmc (6, 8, 12, 15) = _______________  
f) mmc (12, 18, 36, 40) = _____________ 

6) Um pai e um filho são pescadores. Cada 
um tem um barco e vão ao mar no mesmo 
dia. O pai volta para casa a cada 20 dias e o 
filho a cada 15 dias. Em quantos dias se 
encontrarão em casa pela primeira vez? 

 
___________________________________
___________________________________ 
7) O senhor José Quintino toma: 
• um comprimido de 4 em 4 horas; 
• uma colher de xarope de 6 em 6 horas. 
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Às 10 horas da manhã ele tomou os dois 
remédios. A que horas ele voltará a tomar os 
dois remédios juntos?____________________ 
_____________________________________
_____________________________________ 
8) Em uma cesta há menos de 40 ovos. 
• Se tirarmos de 6 em 6, sobra 1 ovo. 
• Se tirarmos de 10 em 10, sobra 1 ovo. 
• Se tirarmos de 15 em 15, sobra 1 ovo. 
Quantos ovos há na cesta?________________ 
_____________________________________
_____________________________________ 
Utilize o espaço abaixo e ao lado para o 
registro de seus cálculos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bom Estudo! E lembre-se se tiver 
dúvidas me chama!  
 
Não esqueça de colocar o seu nome em 
todas as atividades entregues na escola! 
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2º ROTEIRO DE ATIVIDADES – JUNHO/2021 
2º BIMESTRE 

E.M. PROFESSOR EDUCADOR PAULO FREIRE 
 
Nome: _______________________________________________________________    
Nº ____ 6ºANO____  Nº do telefone (Opcional): _____________________________ 
Data: ___/___/___     Disciplina: Geometria          
Professoras: Fernanda Borgatto    (15) 99704-7011 LILIAN RIBEIRO  (15) 991682337 
 

 

 

 

 

 

GEOMETRIA 

Utilizando o transferidor 
Vamos construir um ângulo de 50o com auxílio do transferidor. 

 

Antes de iniciarmos a resolução do nosso Roteiro de Atividades, é de grande importância que 
você leia atentamente a parte teórica, e também assista os vídeos sugeridos em todos os 
Roteiros, pois eles complementam o conteúdo de sua aula. E lembre-se qualquer dúvida 
estou a disposição pelo WhatsApp. 
 https://www.youtube.com/watch?v=MGKDo7L8j84 
https://www.youtube.com/watch?v=sJYU8Igk2hU  
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EXERCÍCIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qual é maior: 
a) um ângulo agudo ou um ângulo 
reto?__________________________________ 
b) um ângulo reto ou um ângulo 
obtuso?________________________________ 
c) um ângulo agudo ou um ângulo 
obtuso?________________________________ 

2) Observe como Pedro desenhou os 
movimentos que fez na aula de Educação Física. 
Seus braços e tronco formam vários ângulos. 
Classifique-os como retos, agudos ou obtusos. 

 
______________________________________
______________________________________ 

3) Identifique todos os ângulos retos da 
figura. 

 

___________________________________
___________________________________
___________________________________ 

4) Qual é o valor de x? 

 

 
 
5) Usando um transferidor, determine as 
medidas dos ângulos indicados de uma praça 
representada no desenho abaixo. 
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_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

6) Veja a representação de vários ângulos, bem 
como a medida de cada um deles. Por estimativa, 
indique no caderno a letra que acompanha o 
ângulo e a medida a ele correspondente. 

 
 

7) Em cada item, escreva a medida do ângulo 
indicado. 

 

 

 
8) Determine a medida, em graus, de cada 
ângulo indicado a seguir. 

 
 
 
 
 
Bom Estudo! E lembre-se se tiver dúvidas 
me chama!  
 
Não esqueça de colocar o seu nome em 
todas as atividades entregues na escola! 
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13ª ATIVIDADE DOMICILIAR – HISTÓRIA  (2ª Atividade de Junho)         6º ANO 

Nome: _______________________________________________________   Série _________ 

POVOS DA MESOPOTÂMIA - Parte 2 
Sugestão de vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=bEOPkwJIVzs  
 

IMPÉRIO BABILÔNICO 
O domínio babilônico iniciou-se por volta de 2000 a.C, e sua sede foi a cidade de Babilônia.  
Em 1728 a.C., Hamurabi assumiu o poder do império e criou um código de leis, o Código de 
Hamurabi, que era baseado na Lei do Talião, que dizia: “olho por olho, dente por dente”. Em 
outras palavras, as punições eram determinadas proporcionalmente aos crimes cometidos. O 
domínio babilônico durou até 1513 a.C., quando os hititas dominaram a região. 
 
ASSÍRIOS 
Os assírios dominaram a região da Mesopotâmia até 1450 a.C. Esse controle foi conquistado por 
meio da ação cruel do seu exército, que não poupava recursos sanguinários contra os povos 
conquistados. Os assírios foram derrotados pelos caldeus em 612 a.C. 
 
CALDEUS - Segundo Império Babilônico  
Os caldeus fundaram o Segundo Império Babilônico. Foi no reinado de 
Nabucodonosor que o império viveu seu apogeu. Sua principal 
característica foi o desenvolvimento da arquitetura, o que propiciou a 
construção de obras públicas até hoje recordadas pela sua suntuosidade e 
beleza, como os Jardins Suspensos da Babilônia e a Torre de Babel. 
Nabucodonosor expandiu seu domínio e conquistou a cidade de Jerusalém.  
Em 539 a.C., os persas, liderados por Ciro II, derrotaram os 
babilônicos. 
 
Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/historiag/mesopotamia.htm  
 
ATIVIDADES: 

1) Hamurabi assumiu o poder do império Babilônio e criou um código de leis, que era baseado na 
Lei do Talião, que dizia: “olho por olho, dente por dente”. Que recebeu o nome de: 
a) Constituição           
b) Código dos deuses        
c) Códice              
d) Código de Hamurabi 

2) Povo que dominou a região da Mesopotâmia até 1450 a.C. Esse controle foi conquistado por 
meio da ação cruel do seu exército. Estamos nos referindo a qual povo? 
a) Sumérios                         b) Babilônios                        c) Assírios                       d) Caldeus 

3) Os caldeus fundaram o Segundo Império Babilônico. No reinado de qual imperador foram 
construídas as obras públicas que até hoje são recordadas pela sua suntuosidade e beleza, como 
os Jardins Suspensos da Babilônia e a Torre de Babel? 
a) Nabucodonosor               b) Herodes                             c) Dario                          d) Abraão 
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NOME DO ALUNO (A) :_____________________________________________________ 

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

2ª ATIVIDADE (MÊS JUNHO/ 2021) 

 
Conteúdo: As paisagens: naturais e culturais 

Habilidade: Construir e aplicar o conceito de paisagem; comparar modificações das paisagens 

dos lugares de vivência e o uso desses lugares em diferentes tempos; 

Competência: Compreender o conceito de paisagem, considerando a natural e antrópica. 

 

Apresentação 

eja bem vindo a mais uma aula de Geografia! Na última atividade, começamos 

analisar justamente a relação do homem com o espaço e explicando as ideias de 

espaço natural e geográfico. 

 Os dois conceitos são simples. 

O espaço natural é aquele em que não 

há nenhuma modificação por parte do 

ser humano. Entretanto, como temos 

uma população muito grande, poucos 

são estes locais inalterados. O maior 

exemplo deles é a Antártida, no polo 

sul, como vemos na figura 1, ao lado. 

Apesar de ser um continente inteiro, 

por causa do clima frio, esta região não 

é habitada permanentemente, o que 

existem são estações de pesquisa de vários 

países. Um outro exemplo seria o deserto do 

Saara, no norte da África, onde temos a situação contrária, de muito calor. 

 Já o espaço geográfico é todo aquele em que alteramos o meio ambiente, de alguma forma, 

para torna-lo mais adequado às nossas necessidades, como construção de cidades, fazendas, 

parques, etc. Também vimos a definição de paisagem, que é a parte do espaço que podemos 

S 
Figura 1 

O frio da Antártida não oferece condições para a ocupação 
humana permanente. Fonte: encurtador.com.br/qvOQ7 
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alcançar com a visão. É através da paisagem que estudamos e analisamos o espaço. Na aula de 

hoje, vamos nos aprofundar mais em seus elementos e mudanças ao longo do tempo. Bons 

estudos! 

Relembrando: O que é paisagem geográfica? 

uando se fala em paisagem, muitas vezes o que vem à mente é a vista dos 

elementos da natureza — céu, rio, vegetação, montanha, animais etc. — ou de 

uma cidade, de campos de cultivo ou ainda de outros ambientes, como se veem 

em fotografias, gravuras e pinturas. Para a Geografia, paisagem geográfica é tudo aquilo que a 
nossa visão alcança, ou seja, tudo o que está presente no espaço e sendo observado. Assim, a 

paisagem pode conter:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Q 
Figura 2 

Florestas tropicais são um exemplo de paisagem 
natural. Fonte: encurtador.com.br/vyFV7 

Elementos naturais — aqueles 
formados pela natureza - 
montanha, vegetação natural, rio, 
etc. Como podemos ver na 
maneira como as árvores estão 
espalhadas na Figura 2, ao lado. 

Elementos culturais — aqueles 

construídos pelos seres humanos 

por meio do trabalho - estradas, 

cidades, campos de cultivo, etc. Na 

Figura 3, ao lado, podemos 

verificar que a cobertura de floresta 

que cobria os morros do Rio de 

Janeiro até o mar, foi substituída 

por diversos tipos de construções. 

 

Figura 3 

A cidade do Rio de Janeiro teve seu espaço muito alterado nos últimos séculos, mas 
ainda guarda belezas naturais que encantam a todos. Fonte: encurtador.com.br/flqA6 
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Mudanças e permanências na paisagem geográfica 

epois de ter estudado os conceitos de espaço natural, espaço geográfico e 

paisagem geográfica, e aprendido que a paisagem geográfica é a parcela visível 

do espaço, devemos considerar que o espaço natural e o espaço geográfico estão 

submetidos a forças, nem sempre visíveis, capazes de transformá-los. 

Essas forças podem ser 

naturais ou sociais. As forças 

naturais, como a ação das 

águas, dos ventos, dos 

terremotos, das erupções 

vulcânicas etc., transformam o 

espaço e, consequentemente, 

a paisagem. As forças sociais 

decorrem das ações humanas 

e também transformam o 

espaço e modificam a 

paisagem. É o caso da 

construção de indústrias, 

rodovias, aeroportos, usinas 

hidrelétricas, como Itaipu/PR na Figura 4, acima, pontes e prédios ou da criação e da ampliação 

de campos de cultivo e pastagens, entre outros exemplos.  

As mudanças nas 

paisagens podem ocorrer 

lentamente ou de modo rápido. 

Por outro lado, uma construção 

pode permanecer durante muitos 

anos na paisagem urbana, 

representando, até mesmo, a 

história da localidade. Caso 

deste casarão na Figura 5, ao 

lado, construído em 1905 na 

Avenida Paulista, que sobrevive 

hoje em meio aos prédios ao seu 

redor.  Nesse caso, essa construção é 

uma permanência da paisagem, mesmo que seu entorno tenha sido mudado ou alterado. 

D 
Figura 4 

A construção da Usina de Itaípu modificou o curso do Rio Paraná e criou um grande lago, 
inundando uma enorme área de floresta, e é um exemplo das forças sociais que agem 
sobre a paisagem/espaço geográfico. Fonte: encurtador.com.br/hsxE4 

Figura 5 

Este casarão foi construído em 1905, quando a Avenida Paulista abrigava as 
mansões da elite paulista. Fonte: encurtador.com.br/aksA7 
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Planos de Paisagem 

omo o espaço é tridimensional, 

podemos ir para frente, lado e para 

cima, e apesar de as imagens das 

paisagens serem planas, podemos perceber que 

existe profundidade na nossa visão, isto é, 

algumas coisas estão mais próximas e outras 

mais distantes, como as fileiras da sala de aula na 

figura 6, ao lado. 

Por essa visão, estamos no fundo da sala, então, temos a última fileira mais perto de nós (1° 

plano), depois mais uma fileira perto da mesa do professor (2° plano) e ao fundo a lousa com a 

frase “Bem Vindos” (3° plano). Isso permite analisar melhor o espaço através das paisagens, já 

que elas mostram um mundo complexo, com muita informação.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Na aula de hoje, nós aprofundamos nossa percepção sobre as paisagens. Vimos que elas 

são formadas por elementos naturais e sociais e que vão mudando ao longo do tempo, seja por 

ação da natureza, ou pelo homem que constrói nos prédios. Por fim, analisamos que as paisagens 

possuem profundidade e que sua leitura permite compreender a organização do espaço. Na 

próxima atividade, vamos aprender sobre a orientação no espaço geográfico. Releia os textos e 

responda os exercícios. Até a próxima aula e bons estudos! 

 

 

 

C 
Figura 6 Fonte: encurtador.com.br/dpCT5 

Figura 7 

Usando um exemplo do mundo real, 
a figura 7, ao lado, mostra uma 
paisagem dos alpes suíços. Nela, é 
possível observar 3 planos de 
paisagem. No 1° plano, temos 
algumas árvores, ruas, campos de 
grama e algumas construções, 
como casas e uma igreja.  
No 2° plano, temos morros cobertos 
por densa floresta de pinheiros.  
No 3° plano, temos as montanhas 
cinzas, no fundo da imagem. 

Fonte: encurtador.com.br/iqU14 
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ATIVIDADES 

 

1 – O que é uma Paisagem Natural?  

A) Paisagem natural é o ambiente que apresenta apenas elementos da natureza, ou seja, 

nesse tipo de área não há intervenção humana. Suas características naturais são, portanto, 

preservadas, não sofrem nenhum tipo de modificação que não seja de ordem natural.  

 B) São lixos jogados na rua.  

C) São quadros pintados. 

D) Paisagem natural é o ambiente que apresenta apenas elementos da natureza, ou seja, 

nesse tipo de área há intervenção humana. Suas características naturais são, portanto, 

preservadas, sofrem modificação APENAS pelo homem.  

 

 2 – O que é uma paisagem Cultural ou antrópica?  

A)  São montanhas e rios. 

B) São animais, plantas e árvores.  

C)  Paisagem cultural é toda a paisagem que foi modificada/influenciada pela ação humana. 

Por cultura entendemos tudo aqui que é produzido e/ou transformado pela ação do ser humano.  

D) São expressões da natureza. 

 

 3 – Qual a importância de estudar geografia? 

 A) Estudar geografia nos ajuda a compreender melhor o mundo em que vivemos.  

B) Não significa compreender o mundo em que vivemos.  

C)  Não é uma matéria importante. 

D) Estudar geografia nos ajuda a compreender somente o relevo, a hidrografia e o clima. 
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4 - Atividade Complementar 

Assistir vídeo sobre paisagem https://www.youtube.com/watch?v=mEAWn3dCYF8  

 

As atividades são sempre postadas no site da prefeitura.  

Vocês podem enviar as atividades e tirar dúvidas comigo, Prof. Cátia, em nossos canais de 

atendimento: 

Grupo de Whatsapp da escola  

Espero que vocês se dediquem ao máximo e que nosso trabalho traga muitos frutos. Bons 

estudos! 
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2º Roteiro de Junho - Ciências – 6º Ano 
                        
Nome:______________________________________________ 6º Ano: _____  2021 
 
Aula 1 

OS SENTIDOS E OS MOVIMENTOS 
 

VISÃO  
 

A visão é o sentido relacionado à captação da luz e à interpretação de imagens. Ela 
tem papel central na interação de praticamente todos os animais com o ambiente. O olho 
é o órgão relacionado a esse sentido. 

O olho humano tem forma esférica e, em sua parte externa, é envolvido por 
diferentes membranas: a esclera, a corioide e a retina. 

A esclera é a camada mais externa e resistente do olho. Nela, estão as inserções 
dos músculos que fazem o olho se mover. A esclera é opaca (isto é, não permite a 
passagem da luz) e branca, sendo popularmente conhecida como “branco dos olhos”. Na 
parte frontal e central do olho, a esclera possui uma porção transparente, a córnea. 

A corioide, a membrana intermediária, é uma película pigmentada rica em vasos 
sanguíneos que nutrem as células do olho. Sob a córnea, a corioide forma a íris, a parte 
colorida do olho. No centro da íris há uma abertura chamada pupila, por onde a luz penetra 
no olho. Os movimentos de abertura e fechamento da íris ajustam a abertura da pupila, 
regulando a quantidade de luz que entra no olho. 

 
Aula 2 

 
A retina é a camada mais interna do olho. Nela, localizam-se as células receptoras 

de luz: os cones e os bastonetes. Os impulsos nervosos gerados por esses receptores 
sensoriais são transmitidos ao cérebro pelo nervo óptico.  

No interior do olho há três elementos transparentes: a lente, o humor aquoso e o 
humor vítreo. A lente está localizada atrás da íris e dá foco à imagem. O humor aquoso é 
o líquido que preenche o espaço entre a córnea e a lente. O humor vítreo é o líquido 
viscoso que preenche o espaço atrás da lente. 

 

         
 
Aula 3 
 
Funcionamento do olho 
 

Só é possível enxergar em ambientes com alguma iluminação, pois é a luz que 
estimula os receptores da retina. 

De maneira simplificada, é possível enxergar um objeto porque os raios luminosos 
que ele emite ou reflete atingem a retina e estimulam os receptores presentes nela. As 
informações captadas pelos receptores são levadas ao cérebro e interpretado por eles 
como imagens. 
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Na retina, existem dois tipos de células receptoras de estímulos luminosos: os cones 
e os bastonetes. 

Os cones, embora menos sensíveis à luz, são responsáveis pela percepção das 
cores. Na retina humana, são encontrados três tipos de cones: os sensíveis à luz azul, os 
sensíveis à luz verde e os sensíveis à luz vermelha. A infinidade de cores captadas pelo 
ser humano seve-se à diferença na proporção de estimulação de cada tipo de cone. O 
cérebro interpreta esses conjuntos de proporções como a sensação de cada uma das 
cores. 

Os bastonetes são responsáveis pela visão periférica (lateral) e pela visão noturna. 
Em ambientes pouco iluminados, conseguem captar imagens e fazem discriminação entre 
a diferenciação das tonalidades claro e escuro, no entanto, são incapazes de distinguir 
cores. 
 
Aula 4 

 
Atividades  
 
1) A esclera é opaca, isso significa que: 

 

a) a luz passa bem lentamente. 
b) toda a luz passa no exato momento em que é captada. 
c) somente um feixe de luz consegue passar. 
d) não permite a passagem da luz. 

 
2) Relacione cada estrutura do olho humano com a sua função. 
 

(A) Pupila (    ) Focaliza a imagem. 

(B) Retina (    ) Contrai e dilata conforme a quantidade de luz. 

(C) Lente (    ) Regula a quantidade de luz que penetra pela 
       abertura do olho. 

(D) Íris (    ) Possui células receptores de estímulos luminosos. 

(E) Nervo óptico (    ) Suporta os músculos que fazem o olho se mover. 

(F) Esclera (    ) Transmite impulsos nervosos ao encéfalo. 
 
3) Qual a função dos cones e bastonetes? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

4) Quando olhamos um objeto a imagem se forma: 
 

a) na retina 
b) na esclera 

c) no nervo óptico 
d) na pupila 

 
5) Explique a diferença entre o humor aquoso e o humor vítreo? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 

Dúvidas: Profª Sandra Carvalho 
E-mail: devolversandraciencias@outlook.com 
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6º ano -2ª SEMANA DE JUNHO – English -  Teacher NOEMI. 

Name __________________________________________________________ 

 

Mais como este 

 

 
 

  
SCHOOL THING PICTIONARY 
 

Vamos aprender os materiais escolares.  

 

This is a book. It is a gray book. Este é um livro. Ele é um livro cinza. 

This is a notebook.  It is a white notebook.              ( 1º a cor depois o substantivo). 

 

É assim que vocês responderão. Combinado? 

 

VocÊ pode escolher a figura que quiser para responder. 

 

a.What is this?            It is a pen.                               It is a red pen 

b. What is that?           It __________________        It______________________ 

c. What is this?           It___________________      It______________________ 
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d. What is that?           It___________________     It______________________ 

 

Vocabulary 

Book = livro,           notebook = caderno,        pen = caneta,          pencil= lapis 

Rubber = borracha    ruler = régua,                pencil case = estojo  pin = alfinete 

Glue = cola,                     scissors = tesoura                               chalk = giz                                    

 sticky tape= durex           Sharpener = apontador                paint brush = pincel   

  poster = cartaz              Globe = globo                        clock= relógio de parede 

   clips =clips                   stapler = grampeador                     backpack= mochila   

 

   

Passe estas frases para o negative. Lembre-se de que o NOT vem depois do 
verbo. 

 Ex.: I am not  the  principal ( diretora) 

 

a.You are a  beautiful  lady._________________________________________ 

b.They are yellow birds.____________________________________________ 

c.The butterfly is blue and black._____________________________________ 

d.We are good students.____________________________________________ 

e.It is a  green clock._______________________________________________ 

f.The house is  white and red.________________________________________ 

 

Passe estas frases para o interrogative. Lembre-se de que o verbo começa a 
frase, vem antes de tudo. 

 Ex.: Are you a student? 

      a.They are good boys.________________________________________ 

b.She is an America girl.________________________________________ 

c. We are Brazilian friends.______________________________________ 

d.It is a brown and yellow cat.____________________________________ 

e.It is a red pencil case_________________________________________ 

f.They are colored pencils.______________________________________ 
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13º Roteiro – Educação Física - Prof. Marcos - 6º ano 

E.M. “Prof. Educador Paulo Freire” 24/05/2021 

Habilidades: experimentar e fruir esportes de marca, precisão, 

invasão e técnico combinatórios valorizando o trabalho coletivo e o 

protagonismo. 

Basquete 3 X 3 

Trata-se de uma variação do basquete tradicional. Em vez de dez 
jogadores em quadra, temos equipes formadas por três integrantes.  

A categoria é o esporte urbano mais popular do mundo! E começa a 
ganhar cada vez mais visibilidade.  

 

 

História do basquete 3 X 3 

O basquete 3×3 surgiu no final dos anos 80 nas ruas de diversos 
países, sobretudo nos Estados Unidos. Foi em solo norte -americano, 
inclusive, que a modalidade se popularizou.  

As primeiras competições do street basketball surgiram por lá. Os 
exemplos mais famosos são Gus Macker e o Hoop It Up. A partir daí, 
a categoria começou a se profissionalizar cada vez mais.  

 

Regras do basquete 3 X 3 

 Times compostos por três jogadores e dois reservas 

 Partidas são disputadas em meia-quadra com uma cesta 

 A quadra tem dimensões de 15×11 metros 

 A bola mede 720mm e pesa 620g 

 A primeira posse de bola é decidida no cara e coroa  
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 Arremessos dentro do arco valem um ponto 

 Arremessos fora do arco valem dois pontos 

 Partidas têm 10 minutos de duração (se empatar, prorrogação)  

 Vence quem fizer 21 pontos primeiro ou tiver a maior pontuação 
após o tempo limite 

 Na prorrogação, vence quem fizer dois pontos primeiro  

 Posse de bola dura 12 segundos 

 Se o time que tiver defendendo pegar a posse de bola através 
de rebotes, roubos ou tocos, ele precisa sair do arco para 
chutar 

 Em caso de cesta ou lance livre, o time que sofreu os pontos 
recebe a posse de bola; os jogadores precisam sair do arco 
para chutar 

 Substituições são feitas na linha de fundo; os jogadores 
precisam tocar as mãos 

 Cada time tem direito a um tempo técnico 

 Não existe limite de faltas individuais  

 Jogadores que cometem duas faltas antidesportivas são 
expulsos da partida 

 O limite de faltas coletivas é 6 

 Faltas coletivas de número 7, 8 e 9 resultam em dois lances 
livres 

 Faltas coletivas de 10 para cima resultam em dois lances livres 
e posse de bola 

 Faltas no ato do chute dentro do arco resultam em um lance 
livre 

 Faltas no ato do chute fora do arco resultam em dois lances 
livres 

Responda: 

1 – O Basquete 3 X 3 é uma variação do basquetebol  tradicional, com quantos 

jogadores no basquete 3 X 3 cada equipe entra em quadra para jogar? 

2 - Em qual ano e em qual país surgiu essa modalidade? 

3 – Agora que vc conhece, e comparando as regras, em sua opinião, qual a 

principal diferença entre o basquetebol tradicional e o basquetebol 3 X 3? 
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2º ROTEIRO DE JULHO         ARTE 

 Pesquise e marque um X na resposta correta:                                                                                        

1- Complete as lacunas: 

 “As danças ______________representam um conjunto de danças sociais, peculiares de cada estado brasileiro, 

oriundas de antigos rituais_________ e religiosos. As danças folclóricas possuem diversas ________como a 

comemoração de datas religiosas, homenagens, agradecimentos, saudações às forças espirituais etc.”  

a) (      ) Contemporâneas, dança, formas                                    b) (      ) Regionais, mágicos, fases  

c) (      ) Folclóricas, mágicos, funções                                           d) (      ) Folclóricas, fantásticos, cores   

 

2-  A palavra “frevo” tem sua origem no verbo?  

a) (      ) Ferver                                   b) (     ) Cozinhar  

c) (     ) Dançar                                  d) (      ) Andar 

 

3 - O que os dançarinos de frevo seguram em suas mãos para dançar?  

a) (      ) Cajado                                        b) (      ) Boi  

c) (     ) Guarda-chuva colorido           d) (      ) Atabaque 17  

 

4 - O enredo é o negro escravo Pai Francisco mata o boi do patrão para satisfazer sua mulher grávida e depois tenta 

ressuscitar o boi para escapar do castigo. O enredo acima, se refere a qual dança?   

a) (      ) capoeira                            b) (      ) baião  

c) (      ) bumba meu boi               d) (      ) samba  

 

5 - Trazida pelos colonizadores portugueses e espanhóis, é uma dança típica das festas juninas. Os participantes 

ficam em volta de um mastro enfeitado com fitas coloridas que caem do topo até o chão. No centro, uma pessoa 

segura o mastro, enquanto os dançarinos giram em volta trançando as fitas. O texto refere-se a qual dança?  

a) (      ) Pau-de-fita                                      b) (      ) Carimbó  

c) (      ) Xaxado                                             d) (      ) Capoeira  
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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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