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GRAMÁTICA – PROF.ª EDNA – 6º ANO 

2ºROTEIRO DE JUNHO 2021 

ATIVIDADE GRAMATICAL 

1ª aula 

Encontros vocálicos 
1) Classifique os encontros vocálicos em: ditongo, tritongo e hiato: 

(   ) saguão                 (   )orquídea 

(   )circuito                  (   )pinguim 

(   )artéria                   (   )averiguemos 

(   )Paraguai               (   )pia 

(   )quieto                    (   )cupuaçu 

(   )aguentar                (   )iguaizinhos 

(   )preestabelecer      (   )saguões 

(   )propõe                   (   ) gratuito 

(   )rainha                    (   ) triunfo 

  

2) Sublinhe as palavras em que ocorre hiato: 

viúva        viu        coeso    caí     lagoa    cai 

ruivo        ruína     sueco    rua     ruim     sai 

beato       Tietê      boia      país    água   saíra 
  
3) Observe as palavras abaixo. Note que os ditongos encontram-se destacados. Classifique-os em 
crescentes  ou decrescentes. 
língua      
constrói      
 depois       
brasileiro  
feio         
redação   
baía          
exercício  
múmia       
tênue        
quando    
  



  

 

4) Sublinhe as palavras em que ocorre tritongo: 

Paraguai, pescaria, mandaria, choraria 

Averiguei, conquistei, redarguiu, enxaguou 

Saguão, Uruguai, quão, quais, Batatais 

  

5) Marque a alternativa em que apresenta, respectivamente, um hiato, um ditongo e um tritongo: 

a.(   )panela, Paraguai, saúde 

b.(   )saúde, ouro, saguão 

c.(   ) janela, camelo, Uruguai 

  

6) Assinale a alternativa que apresenta somente hiato: 

a.(   )pia, Paraguai, saúva 

b.(   )rainha, uai, propõe 

c.(   ) dia, triunfo, caótico 

  

7) Coloque (D) para  ditongo e  (H) para hiato. 

(   )Orquídea                

(   )contrário                   

(   )soar                 

(   )sabiá                        

(   )algodão                    

(   ) mau                         

(   ) saúde                       

(   )Noel  

(   )feio                           

(   )pardais                     

(   ) Paraíba                     

(   )hiato 

  

LIPT – PROF.ª EDNA/ALESSANDRA – 6º ANO 

2ºROTEIRO DE JUNHO 2021 

INTERPRETAÇÃO TEXTUAL 

1ª aula 

O texto “O Príncipe dos Emojis” é composto por linguagem mista (verbal e não verbal). 

O príncipe dos Emoji 



  

 

 



  

 

2ª aula 

Leitura do texto 

3ª aula 

1- O que o príncipe recebeu em sua caixa de e-mail? 

 

2- O que a menina levava em suas mãos? 

 

3- Que roupa a menina usava no ônibus? 

 

4- A moça convidou o príncipe para qual tipo de programação? 

 

5- Qual meio de transporte o príncipe usou para ir ao encontro da menina? 

 

6- O que ele comprou para ela? 

 

                                      4ª aula 

1- Pinte a opção que traz o instrumento musical tocado pelo príncipe 

a) Guitarra 

b) Pandeiro 

c) Piano 

 

2- Este texto pertence a qual gênero textual: 

(  ) Receita 

(  ) Contos de fadas 

(  ) Bula de remédio 

(  ) Fábula 

 

3- A função deste texto é; 

(  ) informar 

(  ) ensinar 

(  ) divertir 

4- Com base no texto, escreva o motivo que deixou assustado. 
 

5- Em sua opinião, por este texto recebeu este titulo? 



  

 

HISTÓRIA – PROF.ª CLEIDE – 6º ANO 

2ºROTEIRO DE JUNHO 2021 
Nome: 

 

TEXTO 1 

AS ESTAÇÕES DO ANO NO EGITO ANTIGO 

 

Para começarmos a entender as estações do ano no Egito Antigo, precisamos olhar para o aspecto mais 

importante dessa civilização: o rio Nilo. Sem a presença do rio Nilo, o Egito como conhecemos certamente 

não existiria. 

Quanto ao ciclo das águas, as estações do ano no Egito Antigo, poderiam ser divididas em três partes: o 

período das cheias/inundações (Akhet), o período de plantio (Peret) e o período da colheita (Shemu). Foram 

esses ciclos que levaram à criação do calendário egípcio, contendo três estações. Cada uma dessas 

estações tinha uma duração de quatro meses: 

 Akhet (Estação da Inundação): Marcava o início do ano pela subida do rio Nilo. Esse evento era vital para 

a população, porque as águas deixavam para trás um lodo fértil e umidade, que eram a causa da fertilidade 

do solo egípcio. 

 Peret (Estação do Plantio): Essa estação marcava o início do plantio, que só era possível devido à 

inundação no Nilo. 

 Shemu (Estação da Colheita): Época em que os egípcios faziam suas colheitas, também conhecida como 

a estação seca ou a estação do verão. 

 

QUESTÃO 1. Após ler atentamente o texto 1 sobre as estações do ano no Egito Antigo, assinale a alternativa 

correta: 

A. (    ) Akhet era a estação do ano que marcava o início do plantio, que só era possível devido a inundação 

no rio Nilo. 

B. (   ) Shemu era a estação da inundação, período no qual o rio Nilo fertilizava o solo egípcio, formando uma 

camada de lodo e umidade propícios 

para a agricultura. 

C. (   ) Peret era a época em que os egípcios faziam as suas colheitas, também conhecida como a estação 

seca ou a estação do verão. 

D. (   ) O desenvolvimento da agricultura na região do Egito Antigo, só foi possível devido a existência do rio 

Nilo que fertilizava as terras por onde passava. 

 

 

TEXTO 2 

 

ESTAÇÃO DA PRIMAVERA MARCAVA INÍCIO DO ANO NA ANTIGUIDADE 

 

A primavera, durante muito tempo, foi a primeira estação do ano nos calendários dos povos da Antiguidade 

que habitavam o hemisfério norte (no hemisfério sul, nessa época, a primeira estação, logicamente, era o 

outono). Segundo o astrônomo Roberto Boczko, da USP, alguns calendários da Antiguidade iniciavam o ano 

em 21 de março, data que, nessa parte do Globo, marca o início da primavera. “Foram os romanos, entre 



  

 

100 e 200 a.C., que estabeleceram que o ano começava em janeiro”, disse Roberto Boczko. Os babilônicos, 

povo que habitou a antiga Mesopotâmia (região onde hoje se situa o Iraque), foram os primeiros a estabelecer 

as quatro estações do ano, por meio de observações das sombras produzidas pelo Sol sobre os objetos ao 

longo do ano, disse Boczko. Segundo o astrônomo, os babilônicos descobriram, por volta de 2000 a.C., as 

quatro estações. 

 

QUESTÃO 2. De acordo com a leitura do texto 2, qual foi o primeiro povo da Antiguidade a estabelecer as 

quatro estações do ano? 

A. (  ) Caldeus. 

B. (  ) Assírios. 

C. (  ) Sumérios. 

D. (  ) Babilônicos. 
 

GEOGRAFIA – PROF.ª SANDRA – 6º ANO 

2ºROTEIRO DE JUNHO 2021 

AULA 1  

(EF06GE03) escrever os movimentos do planeta e sua relação com a circulação geral da atmosfera, o tempo 

atmosférico e os padrões climáticos especificando e caracterizando cada um dos movimentos e destacando 

as consequências de cada um deles Alinhados a BNCC.> COMPETÊNCIAS GERAIS: 2. 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS 3. 

 AULA 1 

AQUI TEM MAIS 

 

Geocêntrico ou heliocêntrico?] 

 [...] Até o início do século XVII, acreditava-se que a Terra ficava imóvel no centro do Universo, e que 

o Sol, os planetas e as estrelas giravam ao seu redor. Na época, pensava-se até que, se a Terra girasse, os 

animais acabariam tontos! A hipótese de que o nosso planeta estava no centro do Universo constava nas 

escrituras sagradas e era defendida pelos padres. Como eles eram os maiores detentores de conhecimento, 

quem ousaria duvidar? 

 O cientista que imaginou um universo diferente do que a Igreja pregava foi o astrônomo polonês 

Nicolau Copérnico (1473-1543). Segundo sua teoria, o Sol estava no centro do Universo e os planetas 

giravam ao seu redor. Na época, Copérnico não conseguiu provar que o universo se organizava dessa 

maneira. Mesmo assim, foi advertido pela Igreja por estar se intrometendo em assuntos religiosos. Quem 

primeiro verificou que o Universo era bem diferente daquele que a Igreja aceitava foi o cientista italiano 

Galileu Galilei (1564-1642). Isso fez com que cada vez mais cientistas mudassem sua maneira de pensar, 

chegando a provar, finalmente, que era a Terra que se movia. 

 Mara Figueira. A história de Galileu Galilei. Ciência Hoje das Crianças, 11 ago. 2010. Disponível em: 

http://chc.org.br/acervo/a-historia-de-galileu-galilei/ Acesso em: abr. 2018. 

http://chc.org.br/acervo/a-historia-de-galileu-galilei/


  

 

1. Elabore um desenho que represente a teoria geocêntrica, defendida pela Igreja Católico no período, 
e outro que representa a teoria heliocêntrica, comprovada cientificamente por Galileu Galilei. Explique 
o que cada uma das teorias defende. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AULA 2 

O PLANETA VIVO> entre todos os planetas do Sistema Solar, a Terra é o único que apresenta superfícies 

com condições adequadas para o desenvolvimento da vida animal, vegetal e mineral tal como a conhecemos. 

Visto do espaço, nosso planeta pode parecer uma esfera perfeita, no entanto, ele apresenta um leve 

achatamento nos polos e abaulamento na faixa em que está a Linha do Equador do Equador, onde seu 

diâmetro é um pouco maior que nos polos. De longe, a Terra parece ter uma superfície lisa, mas, se 

pudéssemos passar a mão sobre o planeta, perceberíamos que sua superfície não é uniforme. Essas 

características, acrescidas da moldagem da gravidade, dão ao planeta um formato próprio, denominado 

geoide. A representação do geoide, vista na ilustração a seguir, revela as variações da superfície, fato que 

comprovamos ao nos deslocar pelo planeta. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9LQA_9_rMx0 

 

 

 

 

 

 

 

 

A forma da Terra foi deduzida por vários estudiosos da 

Antiguidade, entre eles, Erastóstenes (276-194ª.C.), que 

calculou o tamanho e a forma de nosso planeta com bastante 

precisão para a época. Com o desenvolvimento da 

cartografia, revelou-se o verdadeiro tamanho da Terra, com 

medidas mais precisas. E o aprimoramento de técnicas de 

navegação por diferentes povos, a invenção de instrumentos 

de navegação, como o astrolábio, e o conhecimento dos 

astros também contribuíram para compreendermos melhor 

a geografia da Terra. 



  

 

AULA 3 

Responda: 

1) Qual é a forma da Terra? 
 

 

2) O que é Geoide? 
 

 

3) Por que é importante conhecer a forma da Terra? 
 

 

4) Faça uma pequena pesquisa para saber o significado das palavras grifadas acima. 
 

 

REFERÊNCIAS> CURRICULO PAULISTA, BNCC. LIVRO DIDÁTICO TEMPO DE GEOGRAFIA AXÉ SILVA 

E JURANDYR ROSS EDITORA DO BRASIL. 

 

CIÊNCIAS – PROF.ª KARINA – 6º ANO 
2ºROTEIRO DE JUNHO 2021 

                 
                   
Nome:______________________________________________ 6º Ano: _____  2021 

 
AULA 1 - SUGESTÃO DE VÍDEOS COMPLEMENTARES: https://www.youtube.com/watch?v=GYE3_QPhjSQ 

- Sentidos: visão – Ciências – 6º ano – Ensino Fundamental 
https://www.youtube.com/watch?v=2fcxZTyaREk - O olho e as suas partes - Visão - Os sentidos para 

crianças 
https://www.youtube.com/watch?v=QQUPceetdPs - SISTEMA SENSORIAL - VISÃO 

 

 AULA 2: 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 

https://www.youtube.com/watch?v=GYE3_QPhjSQ
https://www.youtube.com/watch?v=2fcxZTyaREk
https://www.youtube.com/watch?v=QQUPceetdPs


  

 

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. 

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. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEORIA – PROF.º OTANIEL – 6º ANO 

2ºROTEIRO DE JUNHO 2021 

1ª e 2ª aula  



  

 

Divisores de um número 

Um número é divisor do outro quando não há resto na divisão. Observe os exemplos. 

Divisão de 40 por 5. 

Divisão de 40 por 7. 

Veja que na divisão de 40 por 5 não há resto, ou seja, a divisão é exata e, portanto, 5 é divisor de 40. No 

outro exemplo restam 5 unidades após a divisão, então 7 não é divisor de 40. 

Confira alguns exemplos de divisores de números naturais. 

Número Divisores 

2 1, 2 

3 1, 3 

4 1, 2, 4 

5 1, 5 

6 1, 2, 3, 6 

7 1, 7 

8 1, 2, 4, 8 

10 1, 2, 5, 10 

12 1, 2, 3, 4, 6, 12 

15 1, 3, 5, 15 

20 1, 2, 4, 5, 10, 20 

25 1, 5, 25 

30 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 

Observe que alguns números só possuem dois divisores: 1 e o próprio número. Esses números são 

chamados de números primos. São exemplos de números primos: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19. 

 

MDC - Máximo Divisor Comum 

O máximo divisor comum (MDC ou M.D.C) corresponde ao maior número divisível entre dois ou mais 

números inteiros. 

https://www.todamateria.com.br/o-que-sao-numeros-primos/


  

 

Lembre-se que os números divisores são aqueles que ocorrem quando o resto da divisão é igual a zero. 

Por exemplo, o número 12 é divisível por 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Se dividirmos esses números pelo 12 

obteremos um resultado exato, sem que haja um resto na divisão. 

Quando um número tem apenas dois divisores, ou seja, ele é divisível somente por 1 e por ele mesmo, 

eles são chamados de números primos. 

Vale notar que todo número natural possui divisores. O menor divisor de um número será sempre o número 

1. Por sua vez, o maior divisor de um número é o próprio número. 

Obs: Além do MDC temos o MMC (mínimo múltiplo comum) que corresponde ao menor número inteiro 

positivo de dois ou mais números inteiros. 

Como calcular o MDC? 

Para calcular o máximo divisor comum (MDC) entre números, devemos realizar a fatoração por meio da 

decomposição dos números indicados. 

Para exemplificar, vamos calcular através da fatoração o MDC do 20 e 24: 

 

Para saber o MDC dos números, devemos olhar à direita da fatoração e ver quais números dividiram 

simultaneamente os dois e multiplicá-los. 

Assim, pela fatoração podemos concluir que o 4 (2x2) é o maior número que divide ambos e, portanto, é o 

máximo divisor comum de 20 e 24. 

Exemplos 

1. Qual o MDC de 18 e 60? 

Pela fatoração de ambos os números, temos: 

 

Ao multiplicar os números que dividem ambos, temos que o MDC de 18 e 60 é 6 (2 x  3). 

3ª e 4ª Aula 



  

 

Atividade. 

1) Quais números abaixo são divisores de 54? 

a) 2 

b) 4 

c) 9 

d) 11 

2). Quais dos divisores de 15 são divisores de 25 também? 

 

3) Qual o número de divisores de: 

4) De quantas maneiras diferentes podemos distribuir 100 balas em pacotes que tenham a mesma 

quantidade? 

 

5). Uma professora deseja organizar seus 27 alunos em fileiras com a mesma quantidade de alunos cada. 

De quantas formas ela pode fazer isso? 

a) 24 

b) 70 

c) 582 

d) 7020 

6) Encontre os divisores de 60 e 75 e responda: 

a) quais são os divisores de 60 que também são divisores de 75? 

b) qual é o maior divisor comum entre eles? 

 

7) Calcule o máximo divisor comum entre 500 e 280 pela decomposição em fatores primos. 

 

8) Calcule o máximo divisor comum entre 200, 124 e 380 pela decomposição em fatores primos. 

 

9) Sem fazer contas, determine o MDC entre 100, 300 e 600. 

 

10) Ângela confeccionou 56 camisetas e 70 bermudas. Ela deseja embalar cada tipo de peça em pacotes 

com a mesma quantidade e que, além disso, seja a maior quantidade possível. 

Qual a quantidade de peças que ela deve colocar em cada pacote? Quantos pacotes de camisetas e 

quantos pacotes de bermudas ela terá? 

Fonte: 



  

 

https://www.todamateria.com.br/multiplos-e-

divisores/#:~:text=Os%20m%C3%BAltiplos%20de%20um%20n%C3%BAmero%20s%C3%A3o%20obtidos

%20multiplicando,2%2C%20ou%20seja%2C%202%20%C3%A9%20divisor%20de%206. 

https://www.todamateria.com.br/mdc-maximo-divisor-comum/ 

https://escolaeducacao.com.br/exercicios-sobre-multiplos-e-divisores/ 

https://lereaprender.com.br/lista-de-exercicios-sobre-maximo-divisor-comum-mdc/ 

 

GEOMETRIA – PROF.º OTANIEL – 6º ANO 

2ºROTEIRO DE JUNHO 2021 

 
4. ÂNGULOS 

 

 

4.1. Conceito, elementos e notação. 
 

 CONCEITO  
 

Observe que na figura ao lado temos: 

 
 Duas retas concorrentes AC e BD no plano ; 

 O ponto V, interseção entre as duas retas; 
^ ^ ^ ^ 

 As regiões AVB, BVC, CVD e DVA do plano. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

^ 
Vamos destacar a região BVC: 

 

 Complete: 

VB é uma ................... de origem em.............. 

V 
VC é uma ....................de origem em ................. 

 
 
 

 

 

 
  

 

  

 

 

 

DEFINIÇÃO: Ângulo é a região do plano situada entre duas semirretas distintas de mesma origem. 

https://www.todamateria.com.br/multiplos-e-divisores/#:~:text=Os%20m%C3%BAltiplos%20de%20um%20n%C3%BAmero%20s%C3%A3o%20obtidos%20multiplicando,2%2C%20ou%20seja%2C%202%20%C3%A9%20divisor%20de%206
https://www.todamateria.com.br/multiplos-e-divisores/#:~:text=Os%20m%C3%BAltiplos%20de%20um%20n%C3%BAmero%20s%C3%A3o%20obtidos%20multiplicando,2%2C%20ou%20seja%2C%202%20%C3%A9%20divisor%20de%206
https://www.todamateria.com.br/multiplos-e-divisores/#:~:text=Os%20m%C3%BAltiplos%20de%20um%20n%C3%BAmero%20s%C3%A3o%20obtidos%20multiplicando,2%2C%20ou%20seja%2C%202%20%C3%A9%20divisor%20de%206
https://www.todamateria.com.br/mdc-maximo-divisor-comum/
https://escolaeducacao.com.br/exercicios-sobre-multiplos-e-divisores/
https://lereaprender.com.br/lista-de-exercicios-sobre-maximo-divisor-comum-mdc/


  
 

 

 

 ELEMENTOS 

Os elementos de um ângulo são: 

 

 Vértice  Ponto de origem das duas semirretas. 

 Lados  Cada uma das semirretas. 

 Abertura  Região interna determinada pelas semirretas. 

 
 
 

 
Vértice 

 

 

 NOTAÇÃO 

Um ângulo pode ser identificado dos seguintes modos: 

 

a)  BVC 

^ 
b) BVC 

^ V 
c) V 

 

 

 

 

 

EXERCÍCIOS 

1. Indique os elementos do ângulo dado: 

 
2. Desenhe  os  ângulos   AB‸ C   e  BC‸ D   e  pinte  suas 

regiões internas de azul e amarelo, respectivamente: 
 

 

 
 
 
 
 

3. Para cada ângulo dado, indique o vértice e os lados: 

 
Vértice: ............................... Vértice: ................................ Vértice: ............................... 
Lados: .............................. Lados: ......................... Lados: ..................... 

 

 

Lado  

Abertura 

 

 

Lado  

 

 

ATENÇÃO: Lembre-se que, na notação, a letra 

que corresponde ao vértice fica sempre entre as 

outras duas: B 
^ 

. VC 

   

 
 

 

A 

+ 

 

+  

 

+ 

B 

+ 

D 



  
 

 

( 1 ) 

 

( 2 ) 

 

 

( 3 ) 

 
 

 

 

 

M K 

B 

 

V 

P 

T 

D 

 

4. Relacione a coluna da direita com os ângulos 1, 2 e 3 abaixo: 
 

A B 
(....)  BAC 

 

(....) ACB 

 

B (...)  ABC 

C C 
 

5. Trace, com o auxílio da régua, os ângulos pedidos: 
 

^ 
a) ABC ^ 

b) RPS 

R 

^ 

c) EHL 

P 

A B   + + 

  + + 

 

+S 

+ C 

 

6, Identifique os ângulos abaixo: 

 
a) b) 

^ 
c) 

    O 

.......... 

T 
............... 

 
 

 

S 

R M N 

 

 

A 

F 

 

+ 

+ 

E 

+ 

L 



  
 

7.Observe a imagem abaixo e complete as lacunas: 

 

b) Ângulo é a região do plano situada entre duas ..... distintas de mesma ........... 

 

c) Os elementos desse ângulo são: um ....... (ponto A), dois 

........ (semirretas ........ e ...........) e a . . . ...., região 

A 
interna do ângulo. 

 
d) Esse ângulo pode ser identificado: ..... , .. . .. ou  ..... 

 

 

 

8.Identifique os ângulos que existem na figura: 
 
 
 

 

M 
N 

Ângulos: .    

........................................................................................... . 

 

P 
O 
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Nome do aluno  Ano/Série  Nº 

     

                                                        Continuação: Primeiros Socorros 

 Ferimentos 

 Certamente você já deve ter se macucado com algum objeto cortante ou mesmo caiu e acabou 

“rasgando” a pele, não é mesmo? 

 A conduta é simples: se o ferimento for superficial ( atingir apenas a pele), lave o local com agua e 

sabão, ou limpe com material antisséptico, e cubra com um pano limpo ou gaze; se for de maior gravidade, 

ou seja, mais profundo, faça o mesmo procedimento e procure o hospital mais próximo, talvez seja 

necessário aplicação de ponto no local. 

 

 



 
 

       
              Lavar ferimento                 Entorse (colocar gelo).                 Fratura (imobilizar se possível). 

 Entorse 

 
Muitas vezes, a entorse lesiona tecidos internos e causa inchaço. A melhor coisa a fazer é deixar 
a articulação machucada o mais imóvel possível e aplicar uma bolsa de gelo no local. 
Se o inchaço continuar, será necessário consultar o médico. 
 

 Fratura 

Nós costumamos usar o termo “quebrei o osso”, mas na verdade quando quebramos “um 

osso” a dor que sentimos acontece muitas vezes por que se rompem os vasos e nervos que 

passam internamente, ocasionando dor, inchaço e sangramento no local. Além disso, a vitima 

fica incapacitada de movimentar a região, e o membro fica visivelmente deformado.  

Nesses casos a maneira mais correta é imobilizar o local da fratura; em caso de fratura 

exposta, caso o osso rompa a pele ao se quebrar, será preciso estancar o sangue 

(hemorragia) e colocar um pano limpo e úmido no local e aguardar ajuda para o hospital. 

 

Atividade (responda em uma folha e coloque junto com o roteiro). 
 

1) O que devemos aplicar no local, no caso de uma entorse? 

2) Qual é a primeira coisa que devemos fazer em uma lesão (ferimento)? 
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NOME_____________________________________________________________ANO__TURMA__ 

1ª Aula Venha para a roda, venha cirandar. 

     O Brasil está repleto de lugares de encontros de manifestações culturais que nos deixaram como 

herança, grande parte da nossa cultura popular. A ciranda é uma dessas manifestações. 

     “Ciranda” é uma palavra que pode se referir tanto à música quanto à dança. Mais conhecida como 

uma brincadeira infantil, a ciranda originalmente, era praticada por adultos e tornou-se parte da cultura 

popular nordestina.  

     A tradição popular nos deixou danças circulares por todo território nacional.  



 
 

                            

   Artesanato em barro (artista anonimo)                 Escultura em bronze de  Sandra Guinle 

     A ciranda representada nas artes visuais acima, não faz restrição ao número de participantes e nem 

a idade. Adultos, idosos, e crianças podem entrar e sair da roda a qualquer momento. Na ciranda de 

adultos pode ou não haver a presença de musicos que se colocam no centro da roda, onde se destaca 

o mestre cirandeiro, responsavel por puxar as cantigas, improvisar versos e conduzir a música e a 

dança. 

     O movimento da música e da dança é tranquilo na ciranda, como as ondas de um mar manso. A 

relação com o mar aparece também no nome de seus passos , a onda, que junto ao machucadinho e 

ao sacudidinho, formam os três passos principais da ciranda. Todos os participantes da ciranda podem 

ser chamados de cirandeiro. 

Atividades 

1º Assinale F para falso e V para verdadeiro 

(   ) a dança faz parte do patrimônio imaterial 

(   ) a ciranda tem uma música frenética onde somente jovens e crianças dançam 

(   ) a ciranda pode ser representada visualmente 

(   ) os participantes da ciranda devem aguardar para entrar na roda 

(   ) são dois os principais passos da ciranda, pisadinha, machucadinho 

 

2º Complete a frase de acordo com o texto 

O mestre____________________________ é responsável por_______________________________ 

2ª aula Atividades de avaliação 

1ª Assinale V para verdadeiro e F para falso 

(   ) nas eras Paleolítica e Mesolítica e Neolítica não havia rituais de dança 

(   ) o corpo é nossa materialidade expressiva 

(   ) as danças fazem parte do patrimônio material 

(   ) é possível criar temas para dança a partir das ações prátics 

(   ) fluência diz respeito ao controle do movimento 

 

2º A dança não é só feita com o corpo são quatro instancias que formam a dança são elas. Assinale a 

alternativa correta.- 

(   ) moderna, clássica, contemporânea , balé 

(   ) andar, correr, dobrar e esticar 



 
 

(   ) o intérprete, o movimento, o som, o espaço 

(   ) gesto, voz, coreografia, intenção 

 

3º O balé clássico nasceu nos salões palacianos essa afirmação está 

(   ) correta  

(  ) incorreta 

 

4º Analise as informações verdadeiras referente ao Rei Luis XIV 

A ) A grande aparição do Rei foi como Rei-Sol aos quatorze anos 

B ) O Rei criou uma companhia de dança para Ópera de Paris 

C) O Rei criou vários personagens para si próprio 

D ) O Rei participou do balé “A linda noite” 

E ) O Rei era péssimo bailarino 

Assinale a alternativa correta 

(   ) A, C e E  

(   ) A,B e C 

(   ) C,D e E 

(   ) A,B, e C 

(   ) B, C e E 

(   ) A, D e  E    

5º Relacione as colunas referentes  aos fatores  do movimento de Laban

1 Fluência                        (   ) como nos movimentamos no espaço 
2 Espaço                          (   ) sobre a força empregada na ação (leve ou firme) 

3 Peso                              (   ) sobre controle do movimento 

4 Tempo                           (   ) sobre a velocidade e a duração do gesto 
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REVIEW ACTIVITIES 

1 - Desenhe a árvore da sua família (Family tree) em uma sulfite 

 2 - Study your family tree and answer: 

a) Names 

b) Ages 

c) What is the relationship between these people with you? 

 

3 - Are there animals in your family?  What are they? 

 


