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NOME:______________________________________TURMA:___________ 

QUARTO ROTEIRO DE ABRIL – GRAMÁTICA/6° ANO 

TIPOS DE FRASES 

Uma frase é um enunciado falado ou escrito que apresenta um sentido 
completo, podendo conter apenas uma ou várias palavras. Através dos tipos de 
frases é possível compreender a intencionalidade discursiva. 

Exemplos de frases: 

• Minha professora leu o livro.
• Estamos estudando Ciências.
• Deseja algo?
• Mãe, posso ir ao cinema amanhã?
• Adoro viajar!
• Parabéns!
• Sente-se imediatamente!
• Pare, for favor!

       Como podemos verificar, as frases apresentam diferentes intenções 
comunicativas. Usamos frases para expor um assunto, para indagar sobre algo, 
para expressar sentimentos, para chamar a atenção, para dar uma ordem,...  

       Nas frases faladas, a intencionalidade discursiva é transmitida através da 
entonação, do contexto, das expressões faciais, das pausas,…

        Nas frases escritas, os sinais de pontuação ajudam a definir o sentido das 
frases, representando por escrito esses diversos recursos existentes na 
linguagem oral. 

Frases declarativas 

Uma frase declarativa tem como intenção dar uma informação ou constatar 
um fato. É pontuada com ponto final e pode ser afirmativa ou negativa. 

 Frases declarativas afirmativas: 

• Gosto de ler antes de dormir.
• Meu irmão foi à natação.
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• A palestra começará na hora marcada.

     Frases declarativas negativas: 

• Não gosto de ler antes de dormir.
• Meu irmão nunca foi à natação.
• A palestra jamais começará na hora marcada.

Frases interrogativas 

Numa frase interrogativa, o emissor faz uma pergunta ao interlocutor. 
Ocorrendo uma interrogação direta, a frase deverá ser pontuada com ponto de 
interrogação. Exemplos: 

• Que horas são?
• Você viu meu irmão?
• Posso passar?

Frases imperativas 

Uma frase imperativa tem como intenção dar ordens ou conselhos, bem 
como fazer pedidos, havendo uma ação direta sobre o comportamento do 
interlocutor. Pode ser pontuada com ponto de exclamação ou ponto final e pode 
ser afirmativa ou negativa. 

Frases imperativas afirmativas: 

• Pare com esse barulho imediatamente!
• Ajuda-me aqui, por favor.
• Fale com minha mulher, ela pode ajudá-la.

Frases imperativas negativas: 

• Não seja paranoico, ninguém estava falando de você.
• Não empurre seu irmão!
• Não faça confusão.
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Frases exclamativas 

Numa frase exclamativa, o emissor exprime um estado emotivo, 
exteriorizando seus sentimentos. É pontuada com ponto de exclamação. 

• Que dia maravilhoso!
• Que bom que você chegou!
• Nossa, que horror!

ATIVIDADES 

1-  Escreva dois exemplos de frases interrogativas. 

2- Escreva dois exemplos de frases exclamativas. 

3- Escreva dois exemplos de frases afirmativas. 

4- Escreva dois exemplos de frases negativas. 

5- Classifique as frases, de acordo com seu tipo (afirmativa, negativa, 
interrogativa ou exclamativa): 

a- Eu gosto de assistir filmes nos momentos de lazer. 

b- Não acompanhei ele na viagem. 

c- Que lindo dia! 

d- Quer jantar comigo? 

e- Eu ganhei o jogo. 
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NOME:_________________________________________________________TURMA:______________ 
 
 

QUARTO ROTEIRO DE ABRIL – LIPT/6°ANO 
 

 
 

A velha contrabandista 

Stanislaw Ponte Preta 

 
        Diz que era uma velhinha que sabia andar de lambreta. Todo dia ela 
passava pela fronteira montada na lambreta, com um bruto saco atrás da 
lambreta. O pessoal da Alfândega, tudo malandro velho, começou a desconfiar 
da velhinha. Um dia, quando ela vinha na lambreta com o saco atrás, o fiscal da 
Alfândega mandou ela parar. A velhinha parou e então o fiscal perguntou assim 
para ela: 
        – Escuta aqui, vovozinha, a senhora passa por aqui todo dia, com esse saco 
aí atrás. Que diabo a senhora leva nesse saco? 
        A velhinha sorriu com os poucos dentes que lhe restavam e mais os outros, 
que ela adquirira no odontólogo e respondeu: 
       – É areia! 
       Aí quem sorriu foi o fiscal. Achou que não era areia nenhuma e mandou a 
velhinha saltar da lambreta para examinar o saco. A velhinha saltou, o fiscal 
esvaziou o saco e dentro só tinha areia. Muito encabulado, ordenou à velhinha 
que fosse em frente. Ela montou na lambreta e foi embora, com o saco de areia 
atrás. 
      Mas o fiscal ficou desconfiado ainda. Talvez a velhinha passasse um dia com 
areia e no outro com muamba, dentro daquele maldito saco. No dia seguinte, 
quando ela passou na lambreta com o saco atrás, o fiscal mandou parar outra 
vez. Perguntou o que é que ela levava no saco e ela respondeu que era areia, 
uai! O fiscal examinou e era mesmo. Durante um mês seguido o fiscal interceptou 
a velhinha e, todas às vezes, o que ela levava no saco era areia. 
       Diz que foi aí que o fiscal se chateou: 
        – Olha, vovozinha, eu sou fiscal de alfândega com 40 anos de serviço. 
Manjo essa coisa de contrabando. Ninguém me tira da cabeça que a senhora é 
contrabandista. 
       – Mas no saco só tem areia! – insistiu a velhinha. E já ia tocar a lambreta, 
quando o fiscal propôs: 
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       – Eu prometo à senhora que deixo a senhora passar. Não dou parte, não 
apreendo, não conto nada a ninguém, mas a senhora vai me dizer: qual é o 
contrabando que a senhora está passando por aqui todos os dias? 
     – O senhor promete que não espalha? – quis saber a velhinha. 
     – Juro – respondeu o fiscal. 
     – É lambreta. 

 

 

ATIVIDADES DE INTERPRETAÇÃO TEXTUAL 

1-O que a velhinha carregava dentro do saco, para despistar o guarda? 
 
 
         
 2- O que o autor quis dizer com a expressão “tudo malandro velho”? 
    
 
 
 3- Leia novamente o 4º parágrafo do texto e responda: Quando o narrador 
citou os dentes que “ela adquirira no odontólogo”, a que tipo de dentes ele se 
referia? 
 
 
 
    4- Explique com suas palavras qual foi o truque da velhinha para enganar o 
fiscal. 
 
 
 
    5- Quando a velhinha decidiu contar a verdade? 
 
 
 
    6- Qual é a grande surpresa da história? 
 
 
 
     7- Organize corretamente as frases abaixo, observando a ordem dos 
acontecimentos. 
 

    (   ) O fiscal verificou que só havia areia dentro do saco. 
    (   ) O pessoal da alfândega começou a desconfiar da velhinha. 
    (   ) Diante da promessa do fiscal, ela lhe contou a verdade: era contrabando 
de lambretas. 
    (   ) Todo dia, a velhinha passava pela fronteira montada numa lambreta, 
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com um saco no bagageiro. 
    (   ) Mas, desconfiado, o fiscal passou a revistar a velhinha todos os dias. 
    (   ) Durante um mês, o fiscal interceptou a velhinha e, todas as vezes, o que 
ela levava no saco era areia. 
    (   ) Então, ele prometeu que não contaria nada a ninguém, mas pediu à 
velhinha que lhe dissesse qual era o contrabando que fazia. 

 

8- Pesquisar no dicionário os significados das seguintes palavras: 

a- Contrabando:_______________________________________________
__________________________________________________________ 

b- Fronteira:__________________________________________________
__________________________________________________________ 

c- Examinar:__________________________________________________
__________________________________________________________ 

d- Encabulado:________________________________________________
__________________________________________________________ 

e- Interceptou:________________________________________________
__________________________________________________________ 

f- Alfândega:_________________________________________________
__________________________________________________________ 
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NOME: ____________________________________________________________ 6º Ano ____ 
TEORIA DA MATEMÁTICA - Professoras: Fernanda e Lilian 

EXPRESSÕES NUMÉRICAS 

 

Veja a expressão que Thaís e Camila 
estão resolvendo: 

 

 

  

  
 Nas expressões numéricas em que não há parênteses, as multiplicações e as 

divisões devem ser calculadas antes das adições e das subtrações. 
 
Nas expressões com parênteses, colchetes e chaves, primeiro devem ser efetuados 

os cálculos que estão entre parênteses ( ). Depois, os que estão entre colchetes [ ] e, 
finalmente, os que estão entre chaves { }. 

 

 
Observe: 
 
 

 
 

 
 

Resolvendo... 
 

 
 

Outros exemplos: 

 

 
{[(8 . 4 + 3) ÷ 7 + (3 + 15 ÷ 5) . 3] . 2 – (19 – 7) ÷ 6} . 2 + 12 = 

{[(32 + 3) ÷ 7 + (3 + 3) . 3] . 2 – (12) ÷ 6} . 2 + 12 = 
{[35 ÷ 7 + 6 . 3] . 2 – 12 ÷ 6} . 2 + 12 = 

{[5 + 18] . 2 – 12 ÷ 6} . 2 + 12 = 
{23 . 2 – 12 ÷ 6} . 2 + 12 = 

{ 56 – 2 } . 2 + 12 = 
54 . 2 + 12 =  
108 + 12 =  

120 
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ATIVIDADES 
1. Resolva as seguintes expressões numéricas: 

a) 30 – 6 : 2 =  b) 30 – 7 + 10 = c) 10 – 3 x 3 = 

 

 

 

d) 5 + 28 : 7 =  e) 2 + 3 x 5 =  f) 45 x 10 + 12 = 

 

 

 

2. Resolva as expressões com parênteses:  
 

A ) (8 + 3) x 2 = 
 
 

B) (15 – 12) x 4 = 
 

C) (20 : 2 + 3) x 2 = 
 
 
 
 
 
 
 
 

D) (8 + 6 : 3) x 10 = E) (21 : 3 +10 ) + (4 +7 x2) 

 
 

3. Lúcio está pesquisando o preço de um fogão. Em certa loja, um vendedor ofereceu a 
ele a opção de pagar um fogão que custa R$ 772,00 com uma entrada de R$ 180,00 e o 
restante em 8 prestações iguais e sem acréscimos. Qual o valor de cada prestação nessa 
proposta? 
 
 
 
 
Resposta: ______________________________________________________________ 
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4. Silvina trabalha 6 dias por semana, 3 horas de manhã e 5 horas à tarde. Qual das expressões 
seguintes representa o número de horas que Silvina trabalha numa semana?  

 
(a) 6 + 5 + 3   (b) (6 + 3) x  5  (c)  6 + (5 + 3)  (d) 6 x (3 + 5) 
 
 

5. Dona Eliana quer dividir igualmente certa quantia de dinheiro entre seus 6 netinhos. Ela tem 
oito cédulas (duas de 100, cinco de 10 e uma de 5 reais) e três moedas de 1 real cada uma. Quanto 
vai receber cada neto? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resposta: _______________________________________________________________ 
 

6. Calcule o valor de cada uma das expressões numéricas abaixo. 
a ) {2 + [(3 - 1) - (2 - 1)] + 5} 

 
b ) [10 - (3 + 5) - 2] + 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Coloque, nos espaços, os sinais das operações para que as expressões numéricas se 
tornem verdadeiras. 
 
Observe o exemplo: 

 
 

           

 

 

FICOU COM DÚVIDAS? ASSISTA AS VÍDEO AULAS: https://youtu.be/Gb0z_lNVbTk 
https://youtu.be/fG3tzCME95Y 

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

GEOMETRIA 

MEDIDAS DE COMPRIMENTO 
Durante muito tempo algumas partes do corpo humano foram usadas para medir. Nas medidas de 
comprimento, por exemplo, eram comuns unidades derivadas de partes do corpo dos reis de cada 
território. Ainda hoje, principalmente nos Estados Unidos e na Inglaterra, são utilizadas algumas 
unidades que têm essa origem, como a polegada, o pé e a jarda.  

Encontramos medidas em polegadas em algumas situações: 

 
Comprimentos no sistema métrico decimal 

Quando o metro foi estabelecido como unidade fundamental para medir comprimentos, foram 
criadas também outras medidas derivadas do metro. As mais usadas são: quilômetros (Km), 
centímetros (cm) e o milímetro (mm). 

 
Veja abaixo o quadro de medidas de comprimento.    

 

Conversões entre unidades de medida de comprimento 

Quilômetro e metro 

 Veja, ao lado, um desenho representando a chácara 
do senhor Siqueira. Para calcular quantos metros de 
arame são necessários para cercá-la, ele precisa somar 
as medidas de seu contorno. Só que não podemos 
operar com medidas que estão em unidades 
diferentes! É preciso convertê-las para a mesma 
unidade. 
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Fazer conversões entre as principais unidades de medida de comprimento do sistema métrico 
decimal não é difícil.  
Veja: 
 • 1 km = 1000 m    • 2 km = 2000 m   • 3 km=  3000 m, e assim por diante. 
 

Para converter uma medida de quilômetros para metros, basta multiplicá-la por 1000. 
 
Metro e centímetro 
Dona Marta pretende contornar esta toalha com 
renda. Assim como o senhor Siqueira, ela 
precisa converter as medidas a uma mesma 
unida de para calcular o perímetro da toalha e 
comprar a metragem correta de renda. 

 
Agora estamos trabalhando com centímetros e 
metros:  
• 1 m =100 cm    • 2 m= 200 cm   • 3 m = 300 cm, e assim por diante. 
Em 1 cm há 10 mm. Para converter uma medida de metros para centímetros, basta multiplicá-la 
por 100. 

 
E de centímetros para metros? 

 
É isso mesmo! Veja exemplos: 
• 38 cm = 0,38 m   • 70 cm = 0,7 m     • 125 cm = 1,25 m  • 3 cm = 0,03 m 
 
Com essas informações podemos calcular quantos metros de renda dona Marta precisa comprar:  
• 80 cm = 0,8 m 
 

2 m + 2 m + 0,8 m + 0,8 m = 5,6m 
 
Então, ela precisa comprar 5,6 m de renda. 
 

 
 

ATIVIDADES 
 

1. Coloque um (x) no que pode ser medido: 
(    ) tecido (    ) estradas (    ) ruas (    ) feijão 

(    ) muros (    ) arroz (    ) linha (    ) lápis 
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2. Qual é a unidade de medida a ser usada? 
a) Medimos uma estrada em __________________________________________ 

b) Medimos um tecido em ____________________________________________ 

c) Medimos um lápis em ______________________________________________ 

 

3. Complete as lacunas como se pede: 

a) 5 km= ___________ m 

b) 0,5 km= ___________ m 

c) 50 cm= ___________ m 

d) 1,5 km= ___________ m 

e) 5 km= ___________ m 

f) 9 m= ___________ cm 

 

4. Comprei 56 metros de tecido para fazer 4  cortinas do mesmo tamanho. Elas serão 

colocadas na sala de aula das minhas filhas. Quantos metros terá cada cortina? 

a.(    ) 12 metros 

b.(    ) 13 metros 

c.(    ) 14 metros 

 

5. No esquema abaixo, está indicada a distância entre as casas de Clara e de seus amigos. 
Observe e responda 
 

 
a) Clara foi à casa de Igor e depois à casa de Naira, usando sempre o menor caminho. 

Quantos km ela andou? ___________________________ 
b)  Eduarda foi à casa de Naira e depois à casa de Clara, usando sempre o menor caminho. 

Quantos km ela percorreu? ________________________  
c) Quem percorreu a maior distância? _______________  
d) A diferença da distância percorrida por Eduarda e Clara, em metros, é de 

__________________________. 
 

6. O João das Pedras deixa cair uma pedrinha branca a cada 
10 passos. Cada um dos seus passos mede 50 cm e ele tem 
328 pedrinhas no bolso. Quantos metros ele percorreu no 
momento em que deixa cair a última pedrinha? 

 
 

 
Ficou com dúvidas? DICAS de videoaulas:  

https://youtu.be/6rMzfcy6J5I 
https://youtu.be/ZyUvMK-vQdg 
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7ª ATIVIDADE DOMICILIAR – HISTÓRIA  (4ª Atividade de Abril)           6º ANO 

Nome: _____________________________________________   Série _________ 
PRÉ-HISTÓRIA AMERICANA 
Depois de muitos anos de estudo, arqueólogos perceberam que a única espécie humana que 
existiu na América foi o homo sapiens. Isso significa que o homem moderno migrou para o nosso 
continente depois de ter se desenvolvido na África, na Ásia e na Europa. 

 

Sugestão de vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=odL27T9Ae  

Chegada do Homem à América  
Quando os colonizadores europeus chegaram à América, ela já era povoada. Existe uma grande 
discussão acerca do modo pelo qual o homem conseguiu chegar ao continente, tendo em vista que não 
havia ligação desse com outro continente por meio de terras emersas. Atualmente, existem duas teorias 
que tentam explicar a chegada do homem ao continente americano: a teoria transoceânica e a teoria 
de Bering.  
De acordo com a teoria de Bering, o homem teria chegado à América através do Estreito de Bering, 
localizado entre o extremo leste do continente asiático e o extremo oeste do continente americano, os 
dois pontos se encontram separados por 85 km. Segundo essa teoria, a chegada do homem ao 
continente americano ocorreu há, aproximadamente, 50 mil anos, quando nômades asiáticos 
atravessaram o Estreito de Bering; que nesse período encontrava-se congelado em razão da era 
glacial, formando assim uma ponte natural entre os dois pontos. A partir daí o homem migrou até a 
parte meridional do continente americano.  

 
Segundo a teoria transoceânica, há cerca de 10 mil anos os homens que habitavam a Polinésia 
(na região da Oceania) se locomoveram em direção à América do Sul em pequenos barcos. Esses 
teriam se movido por meio das correntes marítimas que os conduziram. Essas são teorias que 
possuem maior aceitabilidade no meio científico, mas não se tem certeza quanto às suas 
afirmações.      https://brasilescola.uol.com.br/geografia/como-homem-chegou-america 

 
ATIVIDADES 
1) Considerando o que estudamos nos roteiros anteriores e observando o mapa acima, o ser 
humano surgiu na ........................., depois espalhou-se para os outros continentes. 
a) África                        b) América                         c) Europa                               d) Ásia 
2) Após ler o texto observe no MAPA e escreva no círculo o número da teoria que aparece 
representada no mapa: 

Teoria de Bering, os seres humanos atravessaram há 50 mil anos, uma estreita faixa de 
terra chamada Estreito de Bering, que ligava os continentes asiáticos e americanos. 
Teoria transoceânica, há cerca de 10 mil anos os homens que habitavam a Polinésia (na 
região da Oceania) se locomoveram em direção à América do Sul em pequenos barcos. 
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NOME DO ALUNO (A) :_______________________________________________________ 

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

4ª ATIVIDADE (MÊS ABRIL/ 2021) 

Apresentação 

eja bem vindo a mais uma aula de Geografia! Antes de entrarmos no conteúdo do 6° ano, 
estamos revendo alguns assuntos importantes do 5° ano em nossa disciplina. Na última 
atividade, nós começamos a refletir sobre a relação que existe entre campo e cidade e como 
um é dependente do outro. Nesta aula semanal  e da próxima semana  estudaremos  sobre 
as  invenções mais importantes já criadas pelo homem. 

  

No passado, o campo era o centro da sociedade, pois, era 
onde todos os itens eram produzidos e só depois 
comercializados nas cidades, que tinham um papel de 
distribuição. Com o início do uso de máquinas para melhorar 
a produção, as cidades passaram a concentrar cada vez 
mais poder. Com as fábricas e suas opções de emprego, 
cada vez mais pessoas abandoram o campo em busca de 
uma vida melhor nas áreas urbanas, que se tornaram cada 
vez maiores.  Esse processo ocorre até hoje. Porém, o 
urbano e o rural continam ligados, mas cada um com um 
papel diferente.  

O Campo é responsável pelas matérias-primas 
(madeira, ferro, areia, etc.) e a produção de alimentos, 
enquanto as cidades concentram as fábricas, como vemos 
na figura 1, ao lado, que criam os intens usados no nosso 
dia a dia. As cidades também concentram serviços médicos 
especializados, financeiros (bancos, bolsas de valores), 
educação, pesquisa, sedes de grandes empresas e do governo.  Hoje, vamos entender quais foram as 
invenções que mudaram nosso mundo e o ajudaram a chegar neste nível tecnológico. Bons estudos!  

m dos aspectos que diferenciam os humanos de outras criaturas do reino animal é a capacidade 
de lidar com situações de maneira criativa. A aparente insatisfação que assola muitos membros de 
nossa espécie levou à descoberta de diferentes materiais, objetos e ferramentas que, de uma 

maneira ou outra, modificaram totalmente a maneira como vivemos. Seguem algumas das invenções mais 
importantes já criadas e que influenciam a 
maneira como agimos ou pensamos até hoje. 
Vale notar que, devido à abrangência da 
palavra tecnologia, procuramos dar destaque a 
itens ou descobertas que se relacionam de 
alguma forma ao meio eletrônico — portanto, 
não estranhe se invenções importantíssimas 
como a escrita, os números ou o fogo não 
aparecerem na seleção. 

Ferramentas básicas 

S 

  U 

Figura 1 

A maioria dos alimentos produzidos no campo passa por 
alguma transformação industrial antes de ir para as prateleiras 
dos supermercados. Fonte: encurtador.com.br/atwE2 

Figura 2 

Fonte: encurtador.com.br/zEU89 15



Entre as descobertas mais importantes feitas pelos primeiros seres humanos durante o Período Paleolítico está 
o uso de ferramentas básicas construídas com o auxílio de pedras afiadas, como vemos na figura 2, ao lado. 
Embora simples quando comparadas com invenções subsequentes, esses dispositivos ajudaram nossa 
espécie a começar a moldar o mundo a nosso redor, seja através da caça ou da produção de roupas e do corte 
de árvores. 

Vidro 

Descoberto durante a Era de Bronze, o vidro é um dos elementos mais úteis para nosso cotidiano e é difícil 
não encontrar algo que não se beneficie de sua existência. Presente em objetos que vão de edifícios a 
smartphones, utensílios de cozinha, computadores e óculos, essa invenção humana possui uma importância 
muito maior do que normalmente atribuímos a ela. 

Roda 

Sempre colocada entre os primeiros colocados de qualquer lista das maiores 
invenções da internet, a roda revolucionou toda a experiência humana. 
Embora seja difícil detectar a origem do objeto, há registros de que a 
humanidade já o utiliza há mais de 7.500 anos — o que só serve para 
comprovar a genialidade e utilidade desse item tão presente em nosso 
cotidiano. 

Sistemas de esgoto 

Iniciados como simples depósitos subterrâneos cavados na terra atualmente 
os sistemas de esgoto são verdadeiros labirintos, como vemos na figura 3, 
que percorrem o subsolo de grandes e pequenas cidades. A separação que 
eles permitem fazer entre a humanidade e os detritos produzidos por ela não 
só permitiu que vivêssemos em lugares com cheiros mais agradáveis como 
também ajudou a acabar com pragas e doenças, o que se refletiu em uma 
menor mortalidade infantil e em um aumento da expectativa da vida geral. 

Bússola magnética 

Foram os chineses os primeiros a detectar e estudar as propriedades 
magnéticas possuídas por alguns metais, as utilizando como forma de se guiar por um terreno sem depender 
do posicionamento de estrelas, da Lua e do Sol. A bússola moderna desempenhou um papel extremamente 
importante durante a Era Dourada da Exploração, ocorrida entre os séculos 16 e 17, permitindo que países 

europeus expandissem seus domínios sobre grande 
parte das Américas. 

Óculos 

Atualmente, quem sofre com alguma espécie de 
problema visual precisa simplesmente ir a um 
oftalmologista para fazer um par de óculos capaz de 
ajudá-lo a ver o mundo corretamente. No entanto, até o 
final do século 13, quem nascia com alguma deficiência 
do tipo tinha que se contentar em viver a vida sem ter 
como compensar essa condição. Embora restritos à 
nobreza em seu início, os óculos atualmente são um 
item essencial que pelo menos alguns de seus 
conhecidos ou amigos próximos precisa usar em algum 
momento.   

 Atividade 

Assistir o vídeo História das Coisas revela as conexões entre diversos problemas ambientais e sociais, e é um alerta 
pela urgência em criarmos um mundo mais sustentável e justo.  https://www.youtube.com/watch?v=7qFiGMSnNjw  

Figura 3 

Fonte: encurtador.com.br/zEU89 

Fonte: encurtador.com.br/zEU89 

Figura 4 
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4º Roteiro de Abril - Ciências – 6º Ano                               

 

Nome:_____________________________________________________ 6º Ano:______ 2021 

 

 

 
             Responda: 
 1. Descreva as misturas homogêneas e dê três exemplos. 
 2. Descreva as misturas heterogêneas e dê três exemplos. 
 3. O que são transformações físicas? Dê dois exemplos. 
 4. O que são transformações químicas? Dê dois exemplos. 
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           My hair is brown = meu cabelo é castanho 
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          cThey’re babies.-____________________________ 

      d.I’m teacher Noemi.__________________________ 

       e.She’s grandmother._________________________ 

       f. He’s grandfather.___________________________ 

       g.It’s a fish._________________________________ 
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7º Roteiro – Educação Física - Prof. Marcos - 6º ano A, B, C  

E.M. “Educador Paulo Freire” 12/04/2021 

Quais são os tipos de corrida no atletismo 

Corrida de Pista 
A competição de atletismo mais tradicional que existe é a corrida de pista. Essa 
modalidade envolve várias provas, como a corridas de pista ovais, as corridas 
de meio fundo, as corridas de fundo e as corridas com obstáculos. 

 Corrida de Pistas Ovais – O atleta corre em uma faixa que pode ser de 
100, 200 ou 400 metros. 

 Corridas de Meio Fundo – Com distâncias de 800 e 1.500 metros, onde 
os atletas não precisam ficar na sua respectiva raia. 

 Corridas de Fundo – São realizadas dentro da pista, com distâncias de 5 
e 10 mil metros. 

 Corridas com Obstáculos/Barreiras – As provas acontecem dentro de 
estádios, com barreiras que o atleta deve saltar. Ela é divida em quatro 
modalidades: 100 metros feminino, 110 metros masculino, 400 metros 
masculino e feminino, e 3 mil metros feminino e masculino. 

 
Corrida com obstáculo  

Corrida de Rua 
Esse tipo de corrida é realizado nas vias urbanas pavimentadas e planas. É a 
modalidade mais popular no Brasil e um dos tipos de corrida mais praticados 
no mundo. As distâncias mais comuns são 5km, 10km, 21km e 42km. As de 
42km, distância clássica do atletismo, são as chamadas maratonas. 

Corrida Cross Country 
Os percursos são feitos em gramados, podendo ou não ter obstáculos naturais. 
Nas competições oficiais, as distâncias são de 12 km na categoria adulto 
masculino, 8km nas categorias adulto feminino e juvenil masculino, 6km na 
categoria juvenil feminino e 4km nas categorias adulto masculino e feminino 
prova curta.  

Corrida em Montanha 
O que caracteriza a corrida de montanha é o percurso, cheio de subidas e 
descidas, com ou sem obstáculos naturais. Para ser considerado corrida de 
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montanha, o percurso deve ter um mínimo de altimetria acumulada, que é a 
soma de subidas e descidas, tendo como base o nível do mar, variando de 
acordo com a distância. 

 
Corrida de montanha é mais indicada para atletas experientes e com bom 

preparo físico  

 No Brasil, as distâncias oficiais são 12km na categoria adulto masculino, 8km 
na categoria adulto feminino e juvenil masculino e 4km na categoria juvenil 
feminino.  

Corrida Trail 
É caracterizada pelo intenso contato com a natureza, pois acontece em trilhas, 
bosques, florestas e praias, com obstáculos naturais, como travessias de rios. 
As distâncias variam entre 5km e 100km e podem ser praticadas por todos os 
públicos. 

 

Responda: 

1- Qual o tipo de corrida mais tradicional realizada nas provas de 
atletismo? 

2- Qual o tipo de corrida mais popular realizado no Brasil? 
3- Qual o tipo de corrida que o percurso é realizado em gramados? 
4- Qual a corrida que é caracterizado pelo imenso contato com a 

natureza? 
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4º ROTEIRO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 

NOME:___________________________________________SÉRIE:________ 

 

 

ATIVIDADE 

Que tal confeccionar instrumentos musicais usando sucata? Legal, então mãos 

a obra. 

Está bem fácil, é só prestar atenção no que está escrito que tudo dará certo. 

Vocês vão escolher três desses instrumentos musicais e confeccionar usando 

somente sucatas, ok. 

Para enviar a atividade vocês irão tirar foto e enviar no grupo. 

Depois de pronto, responda: 

Desses dois instrumentos musicais que você escolheu, para qual família ele 

pertence? Escreva no quadro abaixo. 

 

 

 

INSTRUMENTO MUSICAL FÁMILIA A QUE PERTENCE 

1-  

2-  

3-  
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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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