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1º ROTEIRO DE MAIO ou 9ª ATIVIDADE – MAIO/2021 
 

NOME DO ALUNO: ___________________________________________ 6º ANO _____ 
ATENÇÃO ALUNOS E PAIS/RESPONSÁVEIS DA ESCOLA PROF. THEREZA CARAMANTE 
CHESINE, segue abaixo orientações para a realização das atividades remotas: 

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

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

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

 Todos os professores criaram grupos de WHATSAPP para a 
melhor comunicação entre todos.  

 A escola criou uma lista de e-mail por PROFESSOR, para facilitar a comunicação entre 
aluno professor, você pode tirar dúvidas e enviar as atividades por ele. Mas também poderá 
entregar as atividades na escola (do jeito que achar melhor); 

 ENTREGAR DO DIA 10/05/21 ATÉ 14/05/21 

  

6º ANO A 

PROFESSOR(A) MATÉRIA E-MAIL 

EDNA PORTUGUÊS ednatcfranco@gmail.com 

CLEIDE HISTÓRIA cleide.mk@hotmail.com 

SANDRA GEOGRAFIA dmaktb@gmail.com 

KARINA CIÊNCIAS karinahfischer.kf@gmail.com 

MATEMÁTICA MATEMÁTICA atividadesmatematicatcc@outlook.com 

LILIAN EDUCAÇÃO FÍSICA limesqta@gmail.com 

SILVIA ARTE silviaregico@yahoo.com.br 

ROSANGELA INGLÊS rosangelamarialeite1972@gmail.com 

6º ANO B 

PROFESSOR(A) MATÉRIA E-MAIL 

EDNA GRAMÁTICA ednatcfranco@gmail.com 

ALESSANDRA LIPT alessandra_ghilardi@yahoo.com.br 

CLEIDE HISTÓRIA cleide.mk@hotmail.com 

SANDRA GEOGRAFIA dmaktb@gmail.com 

KARINA CIÊNCIAS karinahfischer.kf@gmail.com 

MATEMÁTICA MATEMÁTICA atividadesmatematicatcc@outlook.com 

LILIAN EDUCAÇÃO FÍSICA limesqta@gmail.com 

SILVIA ARTE silviaregico@yahoo.com.br 

ROSANGELA INGLÊS rosangelamarialeite1972@gmail.com 

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

VOCÊ FICA NO ANONIMATO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 

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

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

https://www.mairinque.sp.gov.br/
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GRAMÁTICA – PROF.ª EDNA– 6º ANO 
1ºROTEIRO DE MAIO 2021 

Atividades 

1ª AULA 

1 - Leia com atenção as frases abaixo e sublinhe todos os substantivos que encontrar.  

(A) Coruja e águia, depois de muita briga, resolveram fazer as pazes. 

(B) A paz é fruto da justiça. 

(C) Os passarinhos formam seus ninhos com palha e gravetos. 

(D) Os pais que protegem demasiadamente os filhos prejudicam sua formação. 

(E) O pequeno homem subiu no velho caminhão e conversou com os companheiros. 

(F) Deu-lhe um beijo e saiu sorridente. A brisa brincava em seu rosto. 

(G) Vera saiu para passear com seu cachorrinho Rex. 

(H) O jornal analisou o problemas das terras indígenas por aquela grande empresa. 

(I) Aquele levado garoto pulou o muro. 

(J) Vamos cultivar a paz e o amor para nossas pequenas crianças crescerem num mundo melhor. 

 

2. Sublinhe os substantivos compostos existentes nas frases: 

(A) Henrique foi à feira e trouxe um cacho de banana-maçã. 

(B) Na festa, havia pão-de-ló, cocada, olho-de-sogra, baba-de-moça e goiabada. 

(C) Sei que é lindo o girassol, mas não abra a janela porque entram os pernilongos. 

(D) O porta-mala está tão cheio que foi difícil fechá-lo. 

2ª AULA 

(E) Quando sair confira se o guarda-noturno está por perto.  

(F) Este bar não vende desta aguardente. 

(G) O pica-pau é um pássaro muito interessante. 

(H) Meu irmão salta de paraquedas há muitos anos. 

( I) Mamãe foi ao mercado comprar pimenta-do-reino, uvas, nozes e couve -flor. 

(J)   Os alemães apreciam filmes com pombos-correios, piratas e muito pontapé. 
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3. Preencha as lacunas com os substantivos coletivos convenientes: 

A ) Fui à_______________ e encontrei um bom livro para minha pesquisa. (conjunto de livros) 

B ) As estrelas que formam a________ do Cruzeiro do Sul são cinco, formando uma cruz. 

(conjunto de estrelas) 

C ) A___________ é a mais alta da região. (conjunto de montanhas) 

D)  A_____________ de aviões brasileiros sobrevoou a cidade durante muitas   horas. (conjunto de 

aviões) 

E ) Dei um__________ de rosas à minha mãe. (conjunto de flores) 

F) Ganhei um__________ contendo fotos de quando eu era criança. (conjunto de fotografias) 

G) O__________  de abelhas africanas zumbiam assustadoramente. (conjunto de abelhas) 

H) Naqueles rios encontram-se___________ de peixes grandes. (conjunto de peixes) 

I) A________ brasileira apresenta vegetação variada. (conjunto de plantas) 

J) Grande _________de pessoas invadiu a cidade. (conjunto de pessoas) 

K) O desmatamento está prejudicando a_________ de animais da região (conjunto de animais) 

L) Antes da prova de Geografia, dê uma olhada no_________ da América. 

(conjunto de mapas) 

M) O  _________  vai apresentar a peça em outra cidade. (conjunto de atores) 

 

4.  Passe para o feminino os substantivos destacados e faça as concordâncias necessárias: 

(A) Este cidadão conhece seus direitos e deveres.  

 

(B) Conversaram, o poeta, o embaixador, o cônsul e o ator.  

 

3ª AULA 

 * DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA E 
ADOLESCENTE 
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SEU CORPO SUA CASA 

O nosso corpo é a nossa primeira casa. É ou não é verdade? Antes de morarmos num 
apartamento ou numa casa, o primeiro espaço que temos no mundo depois que nascemos são 
nossos membros, tronco e cabeça. Por isso, do mesmo jeito que cuidamos para que nosso lar seja 
respeitado, é muito importante fazer o mesmo pelo corpo. Às vezes, ladrões invadem as casas das 
pessoas e fazem aquele estrago. Outras tantas, adultos mal-intencionados desrespeitam o corpo 
das crianças. E uma das formas mais graves e tristes da falta de respeito com meninos e meninas 
é a violência sexual. Hum... Você deve estar se perguntando: o que é a violência sexual? A Turma 
do Plenarinho vai explicar melhor esse assunto. Assim, você poderá entender do que se trata e se 
proteger dos abusadores. Vamos lá 

 

O que é A violência sexual ocorre de duas formas – abuso sexual e exploração sexual: O 
abuso sexual acontece quando um adulto – homem ou mulher –, ou mesmo um adolescente mais 
velho, busca satisfazer seus desejos sexuais com um menino ou menina. O abuso pode acontecer 
quando esse adulto toca no corpo da criança, nas partes mais íntimas (aquelas que cobrimos com 
o biquíni e a sunga). Mas também pode acontecer sem que o adulto sequer encoste um dedo na 
criança – aí, podem ser, por exemplo, palavras ou retratos pornográficos (tirados ou mostrados) 
que deixam a criança envergonhada. 

                        

Já a exploração sexual tem a ver com a questão econômica. Esse tipo de violência ocorre 
quando a criança ou o adolescente faz sexo em troca de alguma coisa – dinheiro, comida, roupas, 
um lugar para dormir... Muitas vezes, por trás de uma criança explorada, há vários adultos e 
empresas que lucram com esse negócio sujo – são bares, hotéis, casas de massagem. Não 
podemos deixar de lembrar dos meninos e meninas que fogem de casa e acabam fazendo sexo 
em troca de dinheiro para poder sobreviver nas ruas. 
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LIPT – PROF.ª EDNA/ALESSANDRA – 6º ANO 
1ºROTEIRO DE MAIO 2021 

(1ª aula) 

Biografia do autor 

Monteiro Lobato: Monteiro Lobato (1882-1948) foi um escritor e editor brasileiro. "O Sítio do Pica-
Pau Amarelo" é sua obra de maior destaque na literatura infantil. Criou a "Editora Monteiro Lobato" 
e mais tarde a "Companhia Editora Nacional". Foi um dos primeiros autores de literatura infantil de 
nosso país e de toda América Latina. 

Alguns de seus livros mais apreciados são: Sítio do Pica-Pau-amarelo, Reinações de Narizinho, O 
poço do Visconde, Emília no país da gramática, Caçadas de Pedrinho entre outros. 

Em homenagem ao maior escritor da Literatura Infantil Brasileira foi escolhido o dia 18 de Abril 
como o Dia do Livro, data de nascimento do autor. 

(2ª aula) 

Leia: 

A pílula falante de Monteiro Lobato 

 

Emília engoliu a pílula, muito bem engolida, e começou a falar no mesmo instante. 
A primeira coisa que disse foi: 
– Estou com um horrível gosto de sapo na boca! 
E falou, falou, falou mais de uma hora sem parar. 
Falou tanto que Narizinho, atordoada, disse ao doutor que era melhor fazê-la vomitar aquela pílula 
e engolir uma mais fraca. 
– Não é preciso – explicou o grande médico. – Ela que fale até cansar. Depois de algumas horas 
de falação, sossega e fica como toda gente. Isto é “fala recolhida”, que tem que ser botada para 
fora. 
E assim foi. Emília falou três horas sem tomar fôlego. Por fim calou-se. 
– Ora graças! – explicou Narizinho. – Podemos agora conversar como gente. 
Emília empertigou-se toda e começou a dizer na sua falinha fina de boneca de pano: 
– O Doutor Cara de Coruja… 
– É Doutor Caramujo, Emília!– Doutor Cara de Coruja, esse Doutor Cara de Corujíssima me 
apertou um liscabão. 
– Beliscão – explicou Narizinho. 
A menina viu que a fala da Emília ainda não estava bem ajustada, coisa que só o tempo 
poderia conseguir. Viu também que ela era de gênio teimoso e asneirenta por natureza, pensando 
a respeito de tudo de um modo especial todo seu. 
– Melhor que seja assim – filosofou Narizinho. – As ideias de tia Nastácia a respeito de tudo são 
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tão sabidas que a gente já as adivinha antes que ela abra a boca. As ideias de Emília hão de ser 
sempre novidades. 

( 3ª aula ) 

Vocabulário: Pesquise no dicionário e relacione as seguintes palavras do texto de acordo com o 

significado abaixo: 

 

(1) Pílula 
(2) Atordoada 
(3) Empertigou-se 
(4) Gênio 
(5) Asneirenta 
(6) Filosofou 

 

(    ) meditar, raciocinar de forma lógica. 

(    ) remédio em forma de bolinha, ingerido em via oral ( pela boca) 

(    ) arrumou-se, endireitou-se 

(    ) pessoa que só fala bobagem. 

(    ) temperamento. 

(    ) pessoa que fica zonza, tonta 

 

(4ª aula) 

 

Interpretação Textual 

 

 

1 -Por que você acha que Narizinho levou Emília ao consultório do Dr. Caramujo 
 
 
_______________________________________________________________ 
 
2 -Busque no texto a primeira frase que Emília falou. 

 
 
_______________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________ 
 
   3)  Releia este trecho do texto: 
 
    – […] esse Doutor Cara de Corujíssima me apertou um liscabão. 

    – Beliscão – explicou Narizinho. […] 

     Assinale a palavra que significa a mesma coisa que “Beliscão”: 

      (   ) rabiscou     (   ) corrigiu     (   ) falou mal     (   ) apertou com os dedos 
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4) […] As ideias de Emília hão de ser sempre novidades. […] 
 
      Assinale apenas a frase que tem o mesmo sentido da frase acima. 

      (    ) As ideias de Emília serão sempre novidades. 

      (    ) As ideias de Emília nunca foram novidades. 

5) Responda às perguntas : 

a) Quais as personagens da história? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
b) Por que Narizinho queria que Emília vomitasse aquela pílula e engolisse outra mais fraca? 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
6) Complete conforme o texto: 
 
Emília falou sem parar durante ... 
 
(    ) cinco minutos  (     ) três horas  (     ) dois dias 

HISTÓRIA – PROF.ª CLEIDE – 6º ANO 

1ºROTEIRO DE MAIO 2021 

Observe a imagem e o texto abaixo que abordam a região do Crescente Fértil e responda a 
questão 1: 
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Imagem disponível em: https://www.todoestudo.com.br/historia/crescente-fertil. 

Texto 

Nas margens dos rios Tigre, Eufrates, Jordão e Nilo, localizada no Oriente Médio, muitos povos 
foram se fixando e se sedentarizando graças abundância de água e solo fértil rico em minerais, 
percebendo que era possível o plantio e o cultivo de alimentos, começando o desenvolvimento da 
agricultura num período conhecido como Neolítico (Revolução Agrícola). Esses homens deixaram 
de ser nômades e passaram a se fixar num só lugar. Nessa mesma época, também muitos animais 
foram domesticados e as pessoas começaram a se organizar em grupos, dando origem às 
primeiras grandes civilizações.  

Essa região passou a ser denominada Crescente Fértil, pois olhada no mapa possui o formato de 
uma lua em estágio crescente, sendo suas margens composto por um solo muito rico para o cultivo 
de alimentos. Várias civilizações se desenvolveram as margens do Crescente Fértil, destacando a 
Civilização Egípcia as margens do Rio Nilo e a Mesopotâmica desenvolvida as margens do Rio 
Tigre e Eufrates.  

O desenvolvimento da agricultura e a sedentarização do homem, foi fator fundamental para o 
surgimento das cidades, do comércio, da escrita, das leis e de diversas ferramentas voltadas para 
o trabalho. Nessas cidades recém-constituídas os homens passaram a exercer funções diferentes 
e serem classificados de acordo com a atividade que exerciam. Neste contexto surgiram as 
sociedades totalmente hierarquizadas. A divisão do trabalho tornou-se necessária a organização 
do Estado e a criação das leis, devido à importância histórica dessa região o Crescente Fértil é 
denominado por muitos como “Berço da Civilização” Oriental. 
 

QUESTÃO 1 – As primeiras grandes civilizações da humanidade só foram possíveis de surgirem 
graças às cheias dos rios. Tais águas eram consideradas sagradas por muitos destes povos, pois 
era a fonte de sobrevivência, a fonte da vida.  
 
Após observar a imagem e ter lido o texto com bastante atenção, leia as afirmativas abaixo:  
1. As margens dos grandes rios Nilo, Tigre e Eufrates, muitos povos deixaram de ser nômades e 
passaram a se fixar num mesmo local, graças à abundância de água e ao solo fértil e rico em 
minerais.  
2. A região é denominada Crescente Fértil, pois olhada no mapa ela possui o formato de uma lua 
em estágio crescente, e em suas margens o solo é muito rico para o cultivo de alimentos.  
3. Várias civilizações se desenvolveram as margens do Crescente Fértil, destacando a civilização 
Grega e Romana.  
4. Na região do Crescente Fértil se desenvolveu intenso comércio marítimo, que favoreceu a 
constituição de grandes civilizações hidráulicas. 

 
Agora, assinale a sequência correta:  
A.(    ) Apenas a alternativa 1 está correta.  
B.(    ) As alternativas 1 e 2 estão corretas.  
C.(    ) As alternativas 2 e 3 estão corretas.  
D.(    ) As alternativas 3 e 4 estão corretas.  
 
 
Para responder a questão 2, leia o texto e observe a imagem abaixo:  
 

 

 

 

https://www.todoestudo.com.br/historia/crescente-fertil
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TEXTO- O Egito dádiva do Nilo 

“Os antigos já diziam: se não fosse o rio que corta e dá vida ao deserto, a história do Egito teria 
virado pó. Ao longo de seus 6,4 quilômetros de terras férteis, floresceu uma civilização poderosa e 
fascinante.” 

 
 
 
Já dizia o historiador grego Heródoto, conhecido como o “pai da história” que viveu no século V 
A.C., que o Egito é uma dádiva (presente) do rio Nilo. O rio Nilo passa por 10 países africanos 
sendo essencial para suas populações, mas foi no Egito que fez florescer uma das civilizações 
mais fascinantes e enigmáticas da antiguidade. Essa ocupação teve início no período Paleolítico, 
conforme mostra os estudos. Por lá havia grande quantidade de frutos, proporcionando fartura para 
grupos humanos que ainda não praticavam a agricultura. Graças ao fenômeno de cheias que 
enriquecia o solo com minerais e nutrientes do rio, durante o período de estiagem o solo se 
fertilizava devido à grande quantidade de húmus, uma espécie de adubo natural, foi possível o 
desenvolvimento da agricultura e cidades floresceram ás margens do rio.  
Os povos cultivavam cereais, como trigo (principal cultura) e cevada, além da produção do linho, 
tornando-se a agricultura a base econômica da nação que se formava. Outras culturas também 
eram plantadas como cebola, alho-porró, alho, alface, melancia, pepino, melão, grão-de-bico, 
lentilha, maçã, romã, azeitona, abacate e tâmara e papiro (papel egípcio). No Baixo Egito, mais 
fértil e rico, também se praticava a caça e a pesca. Nessa época todas as terras pertenciam ao 
Estado que tinha como governante supremo o Faraó, os camponeses entregavam todo o 
excedente da produção como forma de pagamento de impostos. Para controlar os impostos os 
egípcios desenvolveram um tipo de escrita conhecida como hieroglífica. Durante as cheias, os 
camponeses viravam operários e erguiam monumentos e templos às margens do Nilo. A força do 
trabalho sempre foi livre e as pessoas saiam do seu vilarejo e iam trabalhar nas construções. 
Esses operários construíram canais diques e represas que melhoravam o aproveitamento de água, 
proporcionando aos egípcios um crescente avanço civilizacional.  

A sociedade egípcia era completamente hierárquica e no topo dessa hierarquia estava o Faraó, 
governante máximo do Estado e adorado como uma divindade. Logo abaixo estavam nobres, 
sacerdotes e escribas. Compondo uma parcela menos privilegiada, temos os soldados, 
camponeses e artesãos. Na base da pirâmide social estavam os escravos. Os egípcios eram 
politeístas, isto é, acreditavam em vários deuses. A religião tinha um fator muito importante no 
império, pois o faraó era visto como uma divindade. Os egípcios nos deixaram um legado enorme 
em diversas áreas do conhecimento, sendo uma das principais, o aproveitamento da água, visto 
que as grandes civilizações de outrora se desenvolviam nos vales dos grandes rios, sempre com o 
intuito de fazer da dessas águas fontes de vida e fartura. 
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Imagem- Região do Rio Nilo  

 

Imagem disponível em: https://www.todoestudo.com.br/geografia/rio-nilo 

QUESTÃO 2 - O Rio Nilo, com suas cheias que permitiam o desenvolvimento da agricultura, foi 
fundamental para o desenvolvimento da sociedade egípcia. Marque V (verdadeiro) para a 
alternativa correta ou F (falso) para alternativa errada:  
I . (   ) A capacidade e o volume de água não eram aproveitados pelos egípcios, pois eles não 
sabiam construir canais , diques e represas para melhorar o aproveitamento de água.  
II. (   ) O Rio Nilo permitia a atividade econômica, os povos cultivavam cereais como trigo e a 
cevada, a agricultura tornou-se a base econômica da nação egípcia.  
III. (   ) Abrigar um sistema hidrográfico ideal para a locomoção de pessoas resultando num 
complexo desenvolvimento comercial.  
IV. (  ) O Rio Nilo passa por 10 países africanos levando vida e fartura para suas populações, mas 
foi no Egito que floresceu um das civilizações mais fascinantes e da antiguidade.  
 
Marque a opção que apresenta a sequência correta:  
A. (   ) F – V – F – V   B. (   ) V – F - V – F  
C. (   ) V – F - F – V   D. (   ) F – V – V - F  
 
Leia os textos e observe as imagens das questões 1 e 2, para responder à questão 3:  
 

https://www.todoestudo.com.br/geografia/rio-nilo
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QUESTÃO 3 – Às margens dos rios Tigre, Eufrates, Jordão e Nilo, localizado no Oriente Médio, 
muito povos foram se fixando e se sedentarizando. Surgia então o desenvolvimento das primeiras 
sociedades, que tinham em comum o fato de:  
A.(   ) Ter um subsolo rico em minérios, possibilitando o salto tecnológico da idade da pedra para a 
idade dos metais.  
B.(  ) Serem povos ocidentais que formaram diversas cidades-estado, as quais organizavam e 
controlavam o comércio.  
C. (    ) O desenvolvimento da agricultura que proporcionou a sedentarização do homem, foram 
fundamentais para o surgimento das cidades, do comércio, da escrita, das leis e de diversas 
ferramentas criadas pelo homem.  
D. (   ) Possuírem, baseados na prestação de serviço dos camponeses, imensos exércitos que 
viabilizaram a formação de grandes impérios marítimos. 

  

GEOGRAFIA – PROF.ª SANDRA – 6º ANO 

1ºROTEIRO DE MAIO 2021 

AULA 1  

 

(EF06GE25*). Analisar os tipos de produtos do Sensoriamento Remoto, Sistemas de 

Informações Geográficas (SIG), Sistema de Posicionamento Global (GPS) e 

Cartografia Digital e relacionar com a produção imagens de satélite e mapas digitais entre outros. 

UNIDADES TEMATICAS Formas de representação e pensamento espacial 

OBJETOS DE CONHECIMENTOS Representação das cidades e do urbano 

 

Vendo a Terra do espaço 

 Observar e representar o lugar onde vivemos é uma prática antiga da humanidade. Há 

registros históricos que mostram que desde épocas passadas as sociedades vêm desenvolvendo 

TÉCNICAS para mapear o mundo de forma mais precisa e eficaz. 

 

Produtos cartográficos e tecnologia orbital 

 1 Captação: sensores são como “máquinas fotográficas” a bordo de satélites na órbita da 
Terra. Eles captam informações da superfície terrestre. A precisão e a característica dessas 
informações dependem do tipo de sensor e da distância a que ele se encontra da superfície do 
planeta. 

 

 2 Recepção e processamento: as estações terrestres recebem, processam e armazenam 
os dados com o uso de computadores e softwares específicos, gerando arquivos que podem ser 
utilizados na elaboração de diferentes tipos de mapas. 

 

 3 Aplicações e produtos: os dados obtidos e tratados possibilitam aplicações em diversas 
áreas, e os produtos variam de acordo com a necessidade de cada uma. Podemos consultar a 
localização de edifícios e de ruas usando mapas digitais. Estudar o relevo e a ocupação de 
determinada área com representações em três dimensões, entre muitos outros usos.  
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Os mapas digitais – as fotografias aéreas e as imagens fornecidas pelos satélites artificiais em 
orbita da Terra e recebidas por computadores constituem atualmente os grandes recursos de que 
dispõe a Cartografia para elaborar os mapas digitais. Eles fornecem informações meteorológicas, 
como dados sobre deslocamentos de massas de ar e as condições do tempo, dados sobre 
recursos naturais (minerais, solo, vegetação etc.), de áreas desmatadas, de queimadas, de 
movimento de tropas militares, da ocupação humana no espaço geográfico e muitos outros dados. 
Com essas informações acima podemos entender resumidamente a sigla SIG nada mais é do que 
Sistema de informação geográfica que irá incluir outros sistemas abaixo. Navegar é preciso – 
IBGE Teen www.ibge.gov.br/ibgeteen nessa página, você pode acessar os principais conceitos da 
Cartografia e explorar diversos mapas do mundo e do Brasil. Google Maps www.maps.gogle.com 
por meio de mapas, fotos e imagens de satélite, você pode viajar por todo o mundo. No campo da 
pesquisa, escolha a cidade e clique em “satélites”. Para observar mais detalhes, use o recurso do 
zoom para aproximar área desejada. 

 
Como as fotografias aéreas são tiradas  

 
https://pt.slideshare.net/paulotmo/imagens-de-satlite-7593399 
 
 
AULA 2 

Localizando pelo GPS 
 

 O GPS (sigla do temo inglês Global Positioning System) é um sistema de orientações e 

navegação por satélite desenvolvido e operado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. 

É constituído de um conjunto de satélites que fica no espaço sideral em órbita da Terra (observe a 

imagem abaixo); de estações de controle e antenas de recepção, na superfície terrestre, e de 

aparelhos receptores móveis – o recepto GPS – de mão ou acoplados a veículos terrestres, 

aéreos ou aquáticos. Os satélites emitem ondas de rádio que podem ser captados em qualquer 

ponto do planeta.  A ondas, recebidas de pelo menos quatro satélites, servem para que o aparelho 

receptor calcule a exta posição de seu usuário, fornecendo a latitude, a longitude e a altitude, além 

do horário exato. 

 Atualmente, o GPS é o sistema de orientação mais utilizada no mundo e no Brasil, mas 

existem outros desenvolvidos para que os países não fiquem dependentes do fornecimento 

http://www.ibge.gov.br/ibgeteen
http://www.maps.gogle.com/
https://pt.slideshare.net/paulotmo/imagens-de-satlite-7593399
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exclusivo de sinais do sistema estadunidense: o Glonass (operado pela Rússia), o Beidou ou 

Compass (da China), IRNSS (Índia) e o Galileo (União Europeia, com previsão de entrada em 

operação em 2020).  

 
Na Rede – Laboratório de Cartografia Tátil e Escolar (LABTATE) da Universidade Federal 
de Santa Catarina UFSC). Neste site você encontra publicação digital. Disponível em: 
www.cartografiaescolar.ufsc.br/ 
 
CONSTELAÇÃO DE SATÉLITES DO GPS 

A ilustração representa satélites do sistema GPS, que ficam na órbita da Terra, a cerca de 20 

000km de altitude. Nem todos foram representados e a ilustração foi feita sem considerar escala. 

Na realidade, os satélites não são tão grandes como parecem e não estão próximos uns dos outros 

nem da superfície do planeta.  

 
 

  

 

O sistema de GPS é composto por 24 satélites 

que ficam na órbita da Terra (Foto: Acervo 

Decea) 

Um exemplo 

 

http://www.cartografiaescolar.ufsc.br/
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AULA 3  

ATIVIDADES 

1) A cidade de Brasília foi planejada para ser a capital do Brasil. Na imagem de satélite a 
seguir, destacam-se o Plano Piloto da cidade e um lago artificial, o Paranoá. Observe-os e, depois, 
responda às questões. 

 
A) Identifique dois elementos criados pela ação humana presentes nas ruas nas duas 
representações. 
 

 

B) Que elementos cartográficos utilizados no mapa facilitam a interpretação da imagem de 
satélite? 

 
 

  

 

DESLOCAMENTO DO GPS O GPS 

automotivo é um aparelho que 

contém mapas de rodovias, ruas e 

avenidas guardados na memória. Por 

meio dos satélites do sistema de 

navegação, ele pode, por exemplo, 

orientar os motoristas sobre o 

caminho entre duas cidades, 

indicando a distância a ser percorrida 

e o tempo gasto no trajeto. 
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C) Leia e responda. 
“Joseph Conrad (1857-1924), escritor inglês de origem polonesa, autor de O Coração 

das trevas, tem um texto célebre sobre sua paixão pelos mapas, expressa no livro pela 

personagem Marlow: 

  Bem, quando era pequeno, tinha paixão por mapas. Eu ficava horas olhando a 

América do Sul, ou a África, ou a Austrália, e abandonava-me às glórias da exploração. Naquela 

época, havia muito espaços em branco no mundo, e quando enxergava um que parecia 

particularmente convidativo no mapa (mas todos pareciam assim), colocava o dedo ali e dizia: 

„Quando crescer, vou para lá‟. O polo Norte era um desses lugares, recordo. Bem, ainda estive lá e 

não vai ser agora que vou tentar. [...]”   

 PONTUSCHKA, Nídia Nacib et a 

 Para ensinar e aprender Geografia. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2009. P. 323 

A. Como o escritor inglês Joseph Conrad, você também tem essa curiosidade ou paixão por 
mapas? Explique por quê. 
 

 

 

B. Conrad cita Polo Norte como um lugar que ele gostaria de conhecer. E você, qual lugar 
gostaria de visitar? Por quê? 
 
 

 

C. O que é GPS? Qual sua utilidade? 
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D. Dentro do parêntese coloque (V) se a afirmação for correta e (F) se a afirmação for incorreta. 
 
 

a) (       ) para nos orientarmos e nos localizarmos no espaço geográfico, podemos utilizar os 
pontos cardeais (norte, sul, leste e oeste) com o auxílio de uma bússola ou por meio das 
coordenadas geográficas, usando um mapa ou um GPS 
b) (     ) Atualmente, o GPS é utilizado para as mais diversas finalidades, como para 
navegação, aviação ou simplesmente por uma pessoa que queira saber sua localização. 
c) (         ) as fotografias aéreas e as imagens fornecidas pelos satélites artificiais em orbita da 
Terra e recebidas por computadores constituem atualmente os grandes recursos de que dispõe a 
Cartografia para elaborar os mapas digitais. 
d) (        ) A cidade de Brasília foi planejada para ser a capital do Brasil 

 
E. Faça uma pesquisa em jornais, revistas ou internet sobre notícias que abordem o 
monitoramento de florestas por meio de imagens de satélites. Escreva um resumo da notícia. 
Avalie, por meio das informações obtidas, se algo realmente tem sido feito para resolver o 
problema do desmatamento no local noticiado.  
INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) Disponível em: http://livro.pro/ptfsc  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  REFERÊNCIAS: CURRICULO PAULISTA HABILIDADES ESSENCIAIS 
  LIVOS DIDÁTICOS: Expedições Geográficas Melhem Adas – Sergio Adas 
  Território e sociedade Elian Aladi Lucci – Anselmo Lázaro Branco – William Fugii 

  Vontade de Saber – Neiva Torrezani 

CIÊNCIAS – PROF.ª KARINA – 6º ANO 
1ºROTEIRO DE MAIO 2021 

 

Aula 1 
 

MATERIAIS DE ORIGEM NATURAL E MATERIAIS SINTÉTICOS 
 Diversos materiais são obtidos da natureza. São exemplos de matérias de origem natural a 
areia, o petróleo e a madeira. 
 Os materiais de origem natural são aqueles obtidos da natureza e podem ser utilizados 
para produzir outros tipos de material. A areia, por exemplo, se misturada a determinados materiais 
e aquecidas, dá origem ao vidro – um novo material com características bastante diferentes das 
dos materiais que o originaram. O vidro é um exemplo de material sintético. Um material sintético 
é totalmente produzido pelo ser humano de forma artificial e não extraído diretamente da natureza. 

http://livro.pro/ptfsc
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 Muitos dos materiais sintéticos que conhecemos, como os medicamentos e os materiais 
plásticos, são fruto de etapas de pesquisa e desenvolvimento. Essas etapas incluem escolha das 
matérias-primas mais adequadas e avaliação das propriedades dos materiais. Os novos materiais 
passam, então, por testes antes de serem produzidos em grande quantidade e disponibilizados aos 
consumidores. Além desses materiais sintéticos, há diversos outros produzidos em indústrias.  
 

EXEMPLOS DE MATERIAS SINTÉTICOS 

 
 

Atividades: 

1) Cite três exemplos de materiais utilizados em sua casa que são: 
a) Naturais. 

_______________________________________________________________________________ 

b) Sintéticos. 

_______________________________________________________________________________ 

2) 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 as 
garrafas PET, como exemplo, que demora aproximadamente 400 anos para se decompor. 
Cite dois prejuízos que esse material causa ao ambiente. 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

3) Relacione corretamente: 
 

(1) Material 
natural 

 
(2) Material 
sintético 

 
(    ) areia 
(    ) tijolo 
(    ) pedra 
(    ) plástico 

 
(    ) isopor 
(    ) algodão 
(    ) madeira 
(    ) detergente 

Aula 2 

Medicamentos 

Os medicamentos possuem extrema importância em nossas vidas, tanto em 
termos de desenvolvimento científico e tecnológico como em relação a seus impactos 
socioambientais. 

O desenvolvimento da ciência e o da tecnologia foram e ainda são importantes na 
produção de medicamentos. A farmácia, a química, a biologia e a medicina se destacam 
por permitir a elaboração de medicamentos mais complexos, propiciando tratamentos de 
maior número de doenças. A medicina avançou muito, e as descobertas do que causa a 
doença foram fundamentais para o desenvolvimento de medicamentos. Os impactos 
sociais causados são o aumento na qualidade de vida e na expectativa de vida. 
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Vamos entender os termos “remédio” e “medicamento”, apesar de frequentemente 
serem utilizados como sinônimos apresentam diferenças muito importantes. Os remédios 
são métodos, substâncias ou compostos utilizados para o alívio de sintomas ou 
tratamento de condições de saúde como, por exemplo, um preparo caseiro com plantas 
medicinais. Já os medicamentos são produzidos em laboratórios e correspondem a 
produtos que foram submetidos a uma série de etapas de pesquisa e avaliação para o 
atendimento das exigências de órgãos regulatórios como a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA). Sendo assim, os medicamentos devem, obrigatoriamente, passar por 
investigações científicas e rígidas que avaliem sua eficácia e outros possíveis efeitos. De 
modo geral todo medicamento é um remédio, mas um remédio nem sempre é um 
medicamento. 

 Medicamentos fitoterápicos: são medicamentos cujos princípios ativos são 
extraídos e isolados apenas de plantas medicinais, eles são produzidos por meio de 
rigoroso processo industrial e passam por testes criteriosos antes de serem 
disponibilizados no mercado. Só poderão ser comercializados após serem registrados na 
ANVISA. 

 Remédios naturais: são feitos com substâncias retiradas das plantas, não 
possuem princípio ativo purificado, esses remédios não têm comprovação científica e não 
são registrados na ANVISA. Suas propriedades medicinais derivam da sabedoria popular, 
que é transmitida de geração em geração. 

 Medicamentos sintéticos: esses contêm princípio ativo, produzidos por 
processos químicos, são produzidos em laboratório. Assim eles não derivam diretamente 
da natureza e também passam por testes rigorosos e devem ter registro na ANVISA. 

 
Aula 3 
 
Os diferentes tipos de medicamentos 

 
A maioria dos medicamentos são feitos a partir de materiais sintéticos. Após longas 

pesquisas que testam sua eficácia, efeitos colaterais e efeitos adversos, esses fármacos 
são sintetizados em laboratório. Os medicamentos que aliviam dores são chamados de 
analgésicos, os que diminuem a febre de antitérmicos e os que combatem inflamações, 
os anti-inflamatórios. Esses medicamentos são muito utilizados para que o paciente 
alivie os sintomas de doenças. Antibióticos são produzidos a partir de seres vivos 
(bactérias e fungos) e que depois passaram a ser produzidos por laboratórios. Essas 
substâncias matam ou impedem a reprodução de bactérias. Seu uso correto auxilia na 
cura de algumas doenças, no entanto só pode ser comprado com receita médica. Jamais 
tome antibiótico que não tenha siso passado pelo médico pois seu uso indiscriminado 
pode levar seu organismo à seleção de bactérias mais resistentes significando que ele 
pode deixar de fazer efeito quando for tomado novamente. 

Os medicamentos apesar de serem importantes para o combate e prevenção de 
doenças, podem causar danos à saúde se não for tomado de forma adequada e com 
orientação médica, somente o profissional da saúde, saberá indicar a dosagem correta, 
como deve ser tomado e por quanto tempo. 

Outro cuidado que se deve ter é com o descarte correto de medicamentos, pois 
feito de forma inadequada pode prejudicar o meio ambiente e até mesmo afetar alguns 
organismos. Existem locais, em especial farmácias, que fazem a coleta de medicamentos 
vencidos. Nesses locais os medicamentos são armazenados de forma segura até serem 
destinados ao descarte final, adequado a cada tipo de produto. Entre os diversos riscos 
associados ao descarte incorreto de medicamentos vencidos está a contaminação do 
solo, água, alimentos, intoxicação dos animais e de pessoas, principalmente as mais 
expostas como crianças carentes frequentadores de aterros sanitários ou dos lixões. 
https://portal19.net.br/_files/200001134-e9ad1e9ad4/ci%C3%AAncias6%C2%B0-11.pdf 

file:///C:/Users/sandr/Downloads/6%20ano%20cn%20vol%203.pdf 

https://portal19.net.br/_files/200001134-e9ad1e9ad4/ciências6°-11.pdf
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Aula 4 

Atividades: 

1) “Para produzir chocolate utilizamos a sementes do cacau, que são processadas e 
misturadas a açúcar, manteiga de cacau e leite. No final do processo, é obtida uma 
mistura sólida e homogênea, o chocolate, que então pode ser derretido e moldado.” 
Com base no texto acima, entre os materiais citados, quais são de origem natural e quais 
são sintéticos? 

Natural: 
___________________________________________________________________ 

Sintéticos: 
_________________________________________________________________ 

 
2) Qual a diferença entre remédios e medicamentos? 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
3) Relacione os tipos de medicamentos às suas indicações corretas. 
 

(A) Antitérmicos 
(B) Anti-inflamatórios 
(C) Analgésicos 
(D) Antibióticos 

(  ) Impedem a reprodução de 
bactérias 
(    ) Aliviam dores. 
(    ) Diminuem a febre. 
(    ) Combatem inflamações. 

 
4) Sobre os medicamentos, assinale a alternativa correta. 

 
a) A maioria é feitos a partir de elementos da natureza. 
b) São produtos com a finalidade de diagnosticar, prevenir, curar doenças ou então 
aliviar os seus sintomas. 
c) Podem ser feitos em casa utilizando diversos produtos naturais. 
d) A melhor forma de descarte é jogando em um lixo comum. 
e) É uma substância que não tem prazo de validade. 

 
5) Complete as frases a seguir. 

 
a) ___________________________________são medicamentos cujos princípios ativos são 
extraídos e isolados apenas de plantas medicinais. 

 
b) Os ____________________________________ contêm princípio ativo produzido por 
processos químicos e são produzidos em laboratório. 

 
c) Os medicamentos cujas propriedades medicinais derivam da sabedoria popular, que é 
transmitida de geração em geração são os ________________________. 

 
d) Os medicamentos apesar de serem importantes para o combate e prevenção de doenças, 
podem causar _________________________ se não forem tomados de forma adequada. 

 
e) Com orientação médica, somente o ____________________________, saberá indicar a 
dosagem correta, como deve ser tomado e por quanto tempo. 
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TEORIA – PROF.º OTANIEL – 6º ANO 

1ºROTEIRO DE MAIO 2021 

1ª Aula , 2ª Aula e 3ª Aula 

Média aritmética simples 

 A média aritmética simples é utilizada em casos nos quais o rol numérico 

não apresenta nenhuma repetição. Para calcular o valor da média aritmética simples, 

devemos realizar o somatório de todos os elementos do rol e dividir essa soma pela 

quantidade de elementos. 

Considere o rol composto por números reais {x1, x2, x3, …, xn}, e a média aritmética é 

representada por. 

 

 Exemplo 1 

 Em um grupo de seis amigos, foram computadas suas idades. Determine qual a idade 

média desse grupo. 

Idades {12, 13, 14, 16, 18,20}  

 Para determinar-se a média de idades desse grupo, devemos somar todos os 

números e dividir essa soma pela quantidade de elementos do rol, assim: 

 

 Exemplo 2 

Determine a média entre os números 4, 9, 12, 25. 

Da mesma maneira, devemos somar os números e dividir a soma pela quantidade de 

elementos. 

 

https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/adicao.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/divisao.htm
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4ª AULA 

1 – O dono de uma creche realizou um levantamento das idades de seus alunos, encontrando 

as seguintes, em rol: (2, 2, 2, 3, 3, 5, 5, 6, 7, 8). Determine a média de idades. 

2-Um grupo de pessoas apresenta as idades de 10, 13, 15 e 17 anos. Se  uma pessoa de 12 

anos se juntar ao grupo, o que acontecerá com a média de idade do grupo? 

3-Helena tem quatro sobrinhos de idades iguais a 12, 13, 12 e 15. Qual a idade média dos 

sobrinhos de Helena? 

4-Vitor pesquisou o preço de um modelo de fogão em três lojas diferentes. Se os preços 

encontrados foram de 980, 1039 e 999 reais, qual o preço médio do fogão nessas lojas? 

5-Durante uma viagem de carro, Milena dirigiu a 65, 80, 75 e 88 quilômetros por hora. Qual a 

velocidade média que ela dirigiu nessa viagem? 

6-Na escola em que Beatriz e João estudam, a média mínima para o aluno ser aprovado é 6. 

Responda: 

a) Se as notas de Beatriz são 5, 7, 6 e 7, qual a sua média final? 

b) O que podemos dizer sobre a aprovação de Beatriz? 

c) Se as notas de João foram 5, 7 e 7, qual a nota mínima que João necessita no último bimestre 

para ser aprovado? 

5ª Aula correção 

Fontes: https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/media-

aritmetica.htm#:~:text=M%C3%A9dia%20Aritm%C3%A9tica%201%20M%C3%A9dia%20aritm%

C3%A9tica%20simples.%20A%20m%C3%A9dia,aritm%C3%A9tica%20e%20geom%C3%A9tric

a.%20...%204%20Exerc%C3%ADcios%20resolvidos.%20 

 

GEOMETRIA – PROF.º OTANIEL – 6º ANO 

1ºROTEIRO DE MAIO 2021 
1ª Aula , 2ª Aula e 3ª Aula. 

Medidas de comprimento 

As unidades de medidas de comprimento surgem para suprir a necessidade do ser 

humano de medir vários tipos de distâncias. Existem várias unidades de medidas de 

comprimento, a utilizada no sistema internacional de unidades é o metro, e seus múltiplos 

(quilômetro, hectômetro e decâmetro) e submúltiplos (decímetro, centímetro milímetro). 

Além das unidades de medidas de comprimento apresentadas, existem outras como as 

que utilizam o corpo como parâmetro: o palmo, o pé, a polegada. Ainda, há aquelas que não são 

do sistema internacional, mas são utilizadas a depender da região, como a légua, a jarda, a 

milha e o ano-luz. 

Leia também: Medidas de massa – unidades de medida e conversão 

 

https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/media-aritmetica.htm#:~:text=M%C3%A9dia%20Aritm%C3%A9tica%201%20M%C3%A9dia%20aritm%C3%A9tica%20simples.%20A%20m%C3%A9dia,aritm%C3%A9tica%20e%20geom%C3%A9trica.%20...%204%20Exerc%C3%ADcios%20resolvidos.%20
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/media-aritmetica.htm#:~:text=M%C3%A9dia%20Aritm%C3%A9tica%201%20M%C3%A9dia%20aritm%C3%A9tica%20simples.%20A%20m%C3%A9dia,aritm%C3%A9tica%20e%20geom%C3%A9trica.%20...%204%20Exerc%C3%ADcios%20resolvidos.%20
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/media-aritmetica.htm#:~:text=M%C3%A9dia%20Aritm%C3%A9tica%201%20M%C3%A9dia%20aritm%C3%A9tica%20simples.%20A%20m%C3%A9dia,aritm%C3%A9tica%20e%20geom%C3%A9trica.%20...%204%20Exerc%C3%ADcios%20resolvidos.%20
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/media-aritmetica.htm#:~:text=M%C3%A9dia%20Aritm%C3%A9tica%201%20M%C3%A9dia%20aritm%C3%A9tica%20simples.%20A%20m%C3%A9dia,aritm%C3%A9tica%20e%20geom%C3%A9trica.%20...%204%20Exerc%C3%ADcios%20resolvidos.%20
https://brasilescola.uol.com.br/fisica/sistema-internacional-unidades-si.htm
https://brasilescola.uol.com.br/fisica/sistema-internacional-unidades-si.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/medidas-de-massa.htm
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Quais são as unidades de medidas de comprimento? 

Medir a distância entre dois pontos de referência é uma tarefa executada pelos seres 

humanos desde as primeiras civilizações. Inicialmente utilizávamos objetos do dia a dia como 

referenciais, como cordas ou o próprio corpo humano. Adotado como medida fundamental 

para distância no sistema internacional de unidades, a comunidade científica utiliza o 

metro como referência para medir-se comprimentos. 

Para medir-se distâncias maiores, existem o que chamamos de múltiplos do metro, que 

são: 

 decâmetro: 1 decâmetro corresponde a 10 metros, 

 hectômetro: 1 hectômetro corresponde a 100 metros, 

 quilômetro: 1 quilômetro corresponde a 1000 metros. 

Para medir-se a distância, por exemplo, entre duas cidades, é mais conveniente usar-se 

quilômetros em vez de metros. 

Para medir-se distâncias menores, existem os submúltiplos do metro, que são: 

 decímetro: 10 decímetros correspondem a 1 metro. 

 centímetro: 100 centímetros corresponde a 1 metro 

 milímetro: 1000 milímetros corresponde a 1 metro. 

Para objetos menores, como talheres, é mais conveniente utilizarmos como unidade de 

medida o centímetro em vez do metro. 

Os múltiplos e submúltiplos do metro são representados por siglas: 

quilômetro → km 

hectômetro → hm 

decâmetro → dam 

metro → m 

decímetro → dm 

centímetro → cm 

milímetro → mm 

Conversão das medidas de comprimento 

Para realizar a conversão, precisamos construir a seguinte tabela, respeitando a ordem 

para os múltiplos e submúltiplos do metro: 

 



24 
 

Para realizar a conversão de uma unidade que está à esquerda para outra que está à direita, 

multiplicamos por 10 cada unidade de medida. 

 Exemplo: 

Convertendo 1,2 m → cm 

Ao analisar-se a tabela, de metro até centímetro, há duas unidades de medida 

m→ dm → cm. Então multiplicaremos por 10 cada uma. 

1,2 · 10 · 10 = 1,2 · 100 = 120 cm 

Para realizar conversões da direita para a esquerda, dividimos por 10 para cada unidade de 

medida. 

4ª Aula e 5ª Aula 

Exercícios 

 1 - (Enem) Um mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas 

realizadas em um carro sejam obtidas em metros: 

a) distância a entre os eixos dianteiro e traseiro; 

b) altura b entre o solo e o encosto do piloto. 

 

Ao optar-se pelas medidas a e b em metros, obtêm-se, respectivamente, 

a) 0,23 e 0,16. 

b) 2,3 e 1,6. 

c) 23 e 16. 

d) 230 e 160. 

e) 2300 e 1600. 

2) Durante uma partida de futebol americano, um jogador percorreu 22 jardas consecutivas. 

Sabendo que 1 jarda corresponde a 0,91 metros, essa distância em jardas é igual a, 

aproximadamente: 

a) 25,09 metros 

b) 30 metros 

c) 20,02 metros 

d) 23,12 metros  

e) 24,18 metros 

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/matematica/medidas-de-comprimento.htm 
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Atividades 

1) Cite uma brincadeira ou esporte que mais gosta e escreva: Nessa brincadeira ou esporte 

tem algum fundamento que lembre o atletismo, qual? 

 

 

 

  

2) Você já sabe que o Atletismo contempla: salto, corrida e arremesso, diante disso 

proponho um desafio. Peça ajuda a sua mãe, irmão, colega ou responsável para medir o 

quanto você consegue saltar e escreva aqui a medida do seu salto. Para facilitar, marque 

uma linha no chão, salte com o pé em cima dela e marque o primeiro lugar que seu pé 

tocar primeiro. Faça com segurança, não é pra fazer acrobacia, não coloque a mão no 

chão. 

     Veja a figura abaixo: Salto em Distância.

 

       Marque a medida do seu salto  :______________________ 
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Vamos iniciar o 2º bimestre mais uma vez remotamente, tenho muita esperança de que no 

próximo semestre estaremos juntos. Continue fazendo sua parte daí que eu faço a minha daqui 

até breve; bons estudos.  

1 Aula - A invenção da dança 

                                                       Ricardo Silvestri                                      

       Antes da dança, veio a música, 

Que nasceu dentro do corpo,  

Na batida do coração. 

Batuca, coração, batuca. 

Um dia a música saiu para fora 

E foi para a mão. 

Batuca, tambor, batuca. 

O ouvido escutou, mas o pé 

também 

E começou a bater 

Até o dedão chamou 

O dedo médio pra estalar. 

E a cintura que era dura, 

Foi para um lado e outro 

Sem parar 

A música saiu de dentro do corpo 

E o convidou pra dançar 

 

Atividades (OBS ATIVIDADES ESCRITAS EM LETRA DE FORMA) 

 

1º Assinale V para verdadeiro e F para falso referente ao assunto tratado no texto  

(   ) a poesia fala sobre o nascimento do homem primitivo 

(   ) fala do descobrimento dos sons corporais 

(   ) fala da percepção corporal individual ou coletiva e sua expressão 

(   ) duvida  do surgimento dos sons 

(   ) sobre o convite da música para o corpo dançar 

 

2º Com suas palavras comente a poesia com o que estamos estudando  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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3º Pinte a imagem que poderia ilustrar a poesia se desejar pode completá-la. 

                                                 

2 Aula Atividade de pesquisa 

Direitos humanos 

     O conceito de direitos humanos é entendido como os direitos que dizem respeito a todo ser 

humano, independente da sua raça, cor, sexo, língua, religião ou classe social. São garantias que 

dizem respeito à manutenção da vida humana e indicam as condições básicas, ou seja, o mínimo de 

recursos que alguém precisa para sobreviver.  Abrangem garantias fundamentais de maneira 

universal como saúde, segurança, alimentação e liberdade. 

     A consolidação dos direitos humanos e sua universalização se deram após a Segunda Guerra 

Mundial, e foram reconhecidos em escala global e institucionalizados por meio dos esforços da ONU 

(Organização da Nações Unidas). Isso significa que eles se aplicam a todos os homens, mulheres e 

crianças – sem distinção. 

Com base na introdução acima pesquise e responda.  (LETRA DE FORMA) 

1º Qual a importância do dia 18 de maio? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2º Qual é o símbolo do dia 18 de maio e qual seu significado? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3º Qual o número deve ser discado para denunciar abuso e violência contra crianças e adolescentes? 

__________________________________________ 

4º No quadro abaixo desenhe o símbolo de 18 de maio e deixe uma mensagem: 
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