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NOME:________________________________________TURMA:__________

TERCEIRO ROTEIRO DE MAIO – GRAMÁTICA/6° ANO

AULA 1 – SUBSTANTIVOS E SUA CLASSIFICAÇÃO

O substantivo é uma classe de palavras que tem a função de nomear os seres,
os objetos, os fenômenos, os lugares, as ações, etc.

Ele é classificado em 9 tipos: simples, composto, comum, próprio, concreto,
abstrato, primitivo, derivado e coletivo.

1. Substantivo Simples

Os substantivos simples reúnem palavras que apresentam somente um
radical.

Exemplos de substantivos simples:
• gato
• calor
• chuva
• mar
• pedra
• passeio
• amigo
• amizade
• morango

2. Substantivo Composto

Diferente dos substantivos simples, os substantivos compostos reúnem
palavras que apresentam mais de um radical.

Exemplos de substantivos compostos:
• segunda-feira
• guarda-chuva
• guarda-roupa
• cachorro-quente
• cavalo-marinho
• vice-presidente
• couve-flor
• ano-luz
• girassol (girar + sol)
• planalto (plano + alto)

2



3. Substantivo Comum

Os substantivos comuns são palavras utilizadas para nomear seres da mesma
espécie de forma genérica (pessoas, animais, frutas, plantas, objetos, lugares,
fenômenos, etc.). Vale lembrar que essas palavras são sempre escritas com letra
minúscula.

Exemplos de substantivos comuns:
• mulher
• homem
• cavalo
• borboleta
• laranja
• limão
• orquídea
• computador
• cidade
• terremoto

4. Substantivo Próprio

Diferente dos substantivos comuns, os substantivos próprios são aqueles que
nomeiam seres da mesma espécie, de maneira específica, ou seja,
particularizando-os. Esses termos sempre são escritos com letra maiúscula.

Eles incluem, por exemplo, nomes de pessoas, de lugares, de rios, de mares, de
oceanos, de acidentes geográficos, de entidades, de planetas, de animais de
estimação, de marcas, etc.

Exemplos de substantivos próprios:
• Eduardo da Silva Ribeiro
• Brasil
• Rio Amazonas
• Mar Mediterrâneo
• Oceano Atlântico
• Cordilheira do Himalaia
• Universidade Estadual Paulista

AULA 2- CONTINUAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO DOS SUBSTANTIVOS

5. Substantivo Concreto
Os substantivos concretos reúnem palavras que indicam tudo aquilo que
possui uma existência própria e que não dependem de outros seres para
existirem.
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Esses termos podem ser pessoas, figuras folclóricas e mitológicas, objetos,
animais, plantas, frutas, lugares, fenômenos, etc.

Exemplos de substantivos concretos:
• professor
• mãe
• fada
• fantasma
• livro
• peixe
• ipê
• maracujá
• praia
• trovoada

6. Substantivo Abstrato

Diferente dos substantivos concretos, cujas palavras designam coisas reais,
os substantivos abstratos são termos que nomeiam ações, estados e
qualidades e que sempre dependem de outro ser para se manifestar.

Exemplos de substantivos abstratos:
• viagem
• amor
• saudade
• alegria
• ilusão
• bondade
• beleza
• frio
• calor
• fome

7. Substantivo Primitivo

Os substantivos primitivos são aqueles que não derivam de outra palavra da
língua portuguesa, sendo, portanto, termos provenientes de outras línguas, seja
latim, grego, árabe, tupi, etc.

Exemplos de substantivos primitivos:
• casa
• livro
• folha
• flor
• pedra
• fogo
• carta
• dente
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• chuva 
• sapato 

 
 
8. Substantivo Derivado 
 

Diferente do substantivo primitivo, os substantivos derivados são termos 
criados de outras palavras primitivas por um processo chamado de derivação, 
onde ocorre o acréscimo de letras ou sílabas. 

Exemplos de substantivos derivados: 
• Casarão (de casa) 
• Livreto (de livro) 
• Folhagem (de folha) 
• Florido (de flor) 
• Pedregulho (de pedra) 
• Fogaréu (de fogo) 
• Carteiro (de carta) 
• Dentista (de dente) 
• Chuvisco (de chuva) 
• Sapateiro (de sapato) 

 
 
9. Substantivo Coletivo 
 

Os substantivos coletivos são palavras utilizadas para nomear algum tipo de 
agrupamento e que pode ser de pessoas, de animais, de plantas, de objetos, 
etc. 

Exemplos de substantivos coletivos: 
• Família (conjunto de parentes) 
• Plateia (conjunto de espectadores) 
• Turma (conjunto de alunos de uma mesma classe) 
• Boiada (conjunto de bois) 
• Cardume (conjunto de peixes) 
• Flora (conjunto de plantas de uma região) 
• Pomar (conjunto de árvores frutíferas) 
• Acervo (conjunto de obras de arte) 
• Biblioteca (conjunto de livros) 
• Pinacoteca (conjunto de quadros ou de pinturas) 

 

 

AULA 3 – EXERCÍCIOS GRAMÁTICAIS 

 

1. Escreva com (P) as frases em que os substantivos destacados 
são próprios, com (C) os comuns e com (A) os abstratos. 
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a. (     ) A revista Veja é uma das revistas mais lidas no Brasil.  
b. (     ) Precisamos comer peixes. 
c. (     ) Amor de mãe é infinito. 
d. (     ) Inteligência é algo fundamental. 
e. (     ) O livro está sobre a mesa. 
f. (     ) A pobreza da alma causa pena. 
g. (     ) Sua coragem me impressiona. 
h. (     ) O pobre menino não tinha mãe. 
i.  (    )  Manoel sempre foi um menino estudioso. 
j.  (     ) O Rio de Janeiro continua lindo. 
 
 
2. Forme substantivos compostos a partir das palavras a seguir: 
 
a) mão:__________________________________________________ 
b) pão: __________________________________________________ 
c) pé:________________________________________________ 
d) couve:_________________________________________________ 
 
3. Escreva  dois substantivos iniciados com a letra C, de acordo com a 
indicação. 
 
a) Nomes de pessoas: _____________________________________ 
b) Nomes de cidades:______________________________________ 
c) Nomes de animais:______________________________________ 
d) Nomes de coisas:_______________________________________ 
 
4. Considerando suas respostas no exercício 3, quais foram escritos 
com iniciais maiúsculas? Por quê? 
 
_______________________________________________________ 
 
 
5. Complete as frases: 
 
a) Amazonas, São Francisco e Tietê são nomes 
de_______________brasileiros. 
b) Brasília, Belo Horizonte e São Paulo são nomes de 
_______________________________. 
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NOME:_____________________________________TURMA:_____________ 

 

TERCEIRO ROTEIRO DE MAIO – LIPT/6°ANO 

 

AULA 1- Elementos da Comunicação 

      A comunicação está associada à linguagem e interação, de forma que 
representa a transmissão de mensagens entre um emissor e um receptor. 
     Derivada do latim, o termo comunicação (“communicare”) significa “partilhar, 
participar de algo, tornar comum”, sendo, portanto, um elemento essencial da 
interação social humana. 

     Os elementos que compõem a comunicação são: 

 

• Emissor: chamado também de locutor ou falante, o emissor é aquele que 
emite a mensagem para um ou mais receptores, por exemplo, uma 
pessoa, um grupo de indivíduos, uma empresa, dentre outros. 

• Receptor: denominado de interlocutor ou ouvinte, o receptor é quem 
recebe a mensagem emitida pelo emissor. 

• Mensagem: é o objeto utilizado na comunicação, de forma que 
representa o conteúdo, o conjunto de informações transmitidas pelo 
locutor. 

• Código: representa o conjunto de signos que serão utilizados na 
mensagem. 

• Canal de Comunicação: corresponde ao local (meio) onde a mensagem 
será transmitida, por exemplo, jornal, livro, revista, televisão, telefone, 
dentre outros. 

• Contexto: também chamado de referente, trata-se da situação 
comunicativa em que estão inseridos o emissor e receptor. 
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AULA 2- Leitura e interpretação do texto narrativo 

O que é o amor? 

         Numa sala de aula haviam várias crianças e uma delas perguntou à 
professora: 
         - O que é o amor? 
        A professora sentiu que a criança merecia uma resposta à altura da 
pergunta inteligente que fizera. 
       Como já estava na hora do recreio, pediu para que cada aluno desse uma 
volta pelo pátio da escola e que trouxesse o que mais despertasse nele o 
sentimento de amor. 
       As crianças saíram apressadas e ao voltarem a professora disse: 
       - Quero que cada um mostre o que trouxe consigo. 
       A primeira criança disse: 
       - Eu trouxe esta flor, não é linda? 
       A segunda criança falou: 
      - Eu trouxe esta borboleta. Veja o colorido de suas asas. Vou colocá-la em 
minha coleção. 
       A terceira criança completou: 
       - Eu trouxe este filhote de passarinho. Ele havia caído do ninho junto com 
outro irmão. Não é uma gracinha? 
       E assim, as crianças foram mostrando o que trouxeram... 
       Foi aí que a professora notou que Alice tinha ficado quieta o tempo todo. 
       Ela estava vermelha de vergonha, pois nada havia trazido. 
       A professora se dirigiu a ela e perguntou: 
      - Meu bem, por que você nada trouxe? 
      E Alice timidamente respondeu: 
      - Desculpe professora. Vi a flor e senti seu perfume; pensei em arrancá-la, 
mas preferi deixá-la para que seu perfume exalasse por mais tempo. Vi também 
a borboleta, leve, colorida! Ela parecia tão feliz que não tive coragem de 
aprisioná-la. Vi também o passarinho caído entre as folhas, mas ao subir na 
árvore notei o olhar triste de sua mãe e preferi devolvê-lo ao ninho. Portanto, 
professora, trago comigo o perfume da flor, a sensação de liberdade da borboleta 
e a gratidão que senti nos olhos da mãe do passarinho, mas não posso mostrá-
los. 
       A professora agradeceu a Alice e lhe deu nota máxima, pois ela fora a única 
que percebera que só podemos trazer o amor no coração e não em coisas 
materiais. 
                                                                               
                                                        JUNIOR, S. Justo (Editor). O que é o amor. Belo Horizonte, Soler 
Editora, 2006. 

 

ATIVIDADES  

1) Qual é o título do texto? Quem é o autor? 

_______________________________________________________________ 
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2) De acordo com a leitura do texto, quem é o locutor e quem são os 

receptores? 

_____________________________________________________________ 

3) Quantos parágrafos há no texto? 

_____________________________________________________________ 

4) Qual é o assunto principal do texto, ou seja, a mensagem que foi 

transmitida? 

_____________________________________________________________ 

5) Onde se passa a história? 

_____________________________________________________________ 

6) Qual foi a pergunta de uma das crianças? 

_____________________________________________________________ 

7) O que a professora pediu para que os alunos fizessem? 

_____________________________________________________________ 

8) O que as crianças trouxeram? 

_____________________________________________________________ 

9) Porque Alice estava tímida e porque ela ganhou nota máxima? 

_____________________________________________________________ 

 

 

AULA 3- Leitura e interpretação da fábula  

A borboleta e a tartaruga 
 

 Era uma manhã ensolarada e a velha tartaruga, que vivia na lagoa há 
mais de cem anos, saiu para tomar sol. 
 Procurou um cantinho na margem, se ajeitou vagarosamente e lá decidiu 
ficar no maior sossego. 
 Naquela mesma hora, uma borboleta, que tinha acabado de nascer, 
apareceu por lá, batendo apressadamente as asas. 
 Toda agitada, olhando para tudo quanto é lado, sem saber por onde 
começar. 
 — O que será aquilo? — pensou a borboleta quando viu a tartaruga. 
 E imediatamente pousou sobre ela. 
 — Pronto! Eu sabia que este meu sossego não ia durar! — reclamou a 
tartaruga. — Xô! Xô! Vai incomodar outra! Se você não consegue ficar um minuto 
parada, deixa em paz quem quer ficar tranquila no canto dela! 
 — Mas quem é você? — perguntou a borboleta. 

9



 Não está vendo que eu sou uma tartaruga? 
 — Que horror! — gritou a borboleta. — Fui pousar logo em cima do bicho 
mais parado que existe no mundo. Que horror! 
 E foi embora do jeito que tinha chegado. 
 — Que bicho irritante! — pensou a borboleta. — Eu não sei como alguém 
pode ficar a vida toda parada com tanta coisa para se ver. 
 — Que bicho irritante! — pensou a tartaruga. — eu não entendo como 
alguém pode se mexer o tempo todo, sem ter um pingo de sossego. 
 E enquanto a borboleta voava, a tartaruga encolheu a cabeça e ficou onde 
estava. 
 — Que linda flor! Como é bonita aquela amarela! E a vermelha também! 
Você é uma árvore? Bom dia, passarinho! Vou correr atrás da abelha... Olha eu 
no espelho da lagoa!... 
 — Para que sair daqui se o calor do sol está tão gostoso? — pensou a 
tartaruga. 
  E assim o dia foi passando, e a tartaruga no canto dela pensava: 
 — Nada melhor do que uma boa dormida depois de um dia longo como 
este. 
 — Nossa! Já está anoitecendo e eu não vi quase nada! — pensou a 
borboleta. — Como o dia foi curto! 
 Quando a noite chegou, a tartaruga decidiu ficar onde estava mesmo e só 
voltar para a lagoa no dia seguinte. E a borboleta, surpreendida pela escuridão, 
procurou um lugar para ficar. 
 — Vou pousar nesta pedrinha — pensou a borboleta, e pousou sobre a 
tartaruga. 
 — Que ventinho gostoso! — pensou a tartaruga quando sentiu a borboleta 
sobre ela. E fechou os olhos. 
 Que pedra quentinha! — pensou a borboleta e dormiu. 
 Naquela noite, a borboleta sonhou que era tartaruga e a tartaruga sonhou 
que era borboleta. 

LACOCCA, Liliana. A borboleta e a tartaruga. são Paulo, Ática, 1999. 

 
 

Compreensão do texto 

 

1) Qual é o título do texto? Quem é a autora? 

     _____________________________________________________________ 

      2- Quantos e quais são os personagens do texto?  

     _____________________________________________________________ 

     3- Escreva uma característica da tartaruga. 
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     _____________________________________________________________ 

    4- Você se parece mais com a tartaruga ou com a borboleta? Explique sua 

resposta.  

    _____________________________________________________________              

     5- Em sua opinião dá para duas pessoas tão diferentes como a tartaruga e a 

borboleta, serem amigas? Justifique sua resposta. 

     _____________________________________________________________ 

    6- Esta história  acontece em: 

   (A) Um mês. 

   (B) Um dia. 

  (C) Uma semana. 

 

7- Retire do texto uma frase exclamativa e reescreva. 

____________________________________________________________ 

 

8- Retire do texto uma frase interrogativa e reescreva. 

____________________________________________________________ 

 

9- Retire do texto uma frase afirmativa e reescreva. 

____________________________________________________________ 

 
 

AULA 4- Linguagem verbal e linguagem não verbal 

       Linguagem verbal: também chamada de linguagem verbalizada, é 
expressa por meio de palavras escritas ou faladas.  

       Linguagem não verbal: utiliza signos visuais, como, por exemplo, os 
gestos, postura, ilustrações, placas, músicas. 

       Linguagem mista: é a união da linguagem verbal com a linguagem não 
verbal. 
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         Há textos que apresentam apenas a linguagem verbal e há textos que 
apresentam apenas a linguagem não verbal. Mas, há aqueles que misturam as 
duas! Nesse contexto, apresentam a linguagem mista. Veja: 

 
Alexandre Beck. Disponível em: <https://tirasarmandinho.tumblr.com> 

       Na tira do Armandinho, a linguagem verbal e a linguagem não verbal 
fundem-se de modo harmônico, compondo o texto que visa à crítica social. 
Podemos citar outros textos que também empregam a linguagem mista: 
propagandas, notícias, reportagens, manuais de instrução, embalagens de 
produtos... 

       Enfim, a linguagem constitui-se de elementos (verbais e não verbais), que 
são instituídos pela sociedade, para a interação entre as pessoas nas diversas 
situações comunicativas. Portanto, a linguagem é uma atividade interativa, 
concretizada mediante os conhecimentos e valores de mundo compartilhados 
entre os sujeitos envolvidos. 

      Para reforçar: 

• Linguagem verbal: uso da palavra na comunicação. 
• Linguagem não verbal: o não uso da palavra na comunicação. 
• Linguagem mista: a união da linguagem verbal e da linguagem não 

verbal na comunicação. 
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TEORIA DA MATEMÁTICA- 3º Roteiro de Maio (10ª Atividade) 

DIVISORES DE UM NÚMERO NATURAL 
 

 

 

 

Se colocarmos 1 queijo em cada caixa, 
precisaremos de _____  caixas. 
 
Se colocarmos 2 queijos em cada caixa, 
precisaremos de _____ caixas. 
 
Se colocarmos 3 queijos em cada caixa, 
precisaremos de _____ caixas. 
Se colocarmos 4 queijos em cada caixa, 
precisaremos de   ____  caixas. 
 
Poderemos colocar 5 queijos em cada caixa? 
Por quê? 
_____________________________________
_____________________________________ 

 
Existem mais duas maneiras de guardar os 
queijos usando as caixas. 
  
Basta colocarmos ___queijos em ____caixas. 
Também poderemos colocar __queijos em 
_____  caixa. 

 
 

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

divisão, não  sobrariam queijos. 

O mesmo não ocorre com os                                                         números  5, 7, 8, 9, 10 e 11. 

 

Matematicamente, escrevemos assim:  D(12) = {1, 2, 3, 4, 6, 12} 

 
Um número é divisor do outro quando o resto da divisão for igual a zero. 

• D(8)= 1, 2, 4 e 8. 
• D(14)= 1, 2, 7 e 14. 
• D(24)= 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. 
• D(60)= 1, 2, 3,  4,  5,  6,  10, 12, 15, 20, 30 e 60. 

 

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

 

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

 
a) D(2) =    

b) D(3) =    

c) D(4) =    

d) D(5) =    

e) D(6) =    

f)   D(7) =    

g) D(8) =    

h) D(9) =     

i)  D(10) =    

 

2) Você deve ter notado que alguns números possuem apenas dois divisores: o número 1 e ele 
mesmo. Por esse motivo, esses números são chamados de PRIMOS. Escreva, no exercício 
anterior, a palavra PRIMO ao lado dos números que possuem apenas dois divisores. 

 
3) Escreva os divisores do número 21 e verifique se ele também                     é um número primo. 
D(21) =    

 
4) Escreva todos os números divisíveis por 2 que estão entre 27 e 47. 

____, , , , , , , , e . 
 
5) Dentre os números 6 – 8 – 9 – 10 – 14 – 15 – 20 – 25, quais são os divisíveis: 
a) por 2?    
b) por 3?    
c) por 4?    
d) por 5?    

 
6) Pinte os números divisíveis por 3 na tabela abaixo: 

 

8 31 40 64 12 27 14 

60 33 99 44 9 80 15 

5 56 95 70 83 36 20 

 

7) Responda: 
a) Um número par pode ser dividido por 5? Justifique sua                         resposta. 

 
 

 
b) Um número ímpar pode ser divisível por 10? Justifique                  sua    resposta. 
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c) Qual é o número que é divisor de qualquer outro  número? 

 
 

 
8) Uma professora deseja organizar seus 27 alunos em fileiras com a mesma quantidade de 

alunos cada. De quantas formas ela pode fazer isso? 
 

 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

 

9) De quantas maneiras diferentes podemos distribuir 100 balas em pacotes que tenham a 
mesma quantidade? 

 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

10) O menor divisor natural de um número é sempre o número  
 
(a) 0.   (b) 1.   (c) 2.   (d) 3.   (e) 5. 
 
 

11) Marque um X nos divisores de 23: 
 
(a)    1 e 23  (b)    2 e 23  (c)    8 e  23 
 
 

12) Marque um X nos divisores de 15: 
 
(a)    1, 3, 5, 15 
(b)    2, 4, 6, 15 
(c)    1, 3, 4, 15 
 

 
FICOU COM DÚVIDAS? ASSISTA A VÍDEO AULA:  

https://youtu.be/a59FJ3r4jYk?list=RDCMUCCTHtVMXy9gQA8X_HOEJA2A 
Não esqueça de colocar o seu nome em todas as atividades entregues na escola! 
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GEOMETRIA- 3º Roteiro de Maio (10ª Atividade) 

MEDIDAS DE TEMPO 

 

As medidas de tempo surgiram para 
atender a diversas necessidades dos seres 
humanos, como compreender o período de 
tempo entre o cultivo e a colheita ou, até 
mesmo, o momento em que o Sol vai se pôr. 
A primeira referência para controle do 
tempo foi o Sol, assim, os primeiros relógios 
controlavam o tempo de acordo com a posição 
da Terra em relação à principal estrela 
do Sistema Solar. 
Atualmente, medir o tempo continua sendo 
uma tarefa importante e, por isso, 
surgiram relógios analógicos e calendários. 
Existem várias unidades de medida de tempo, 
como a hora, minuto, segundo, semana, dia, 
ano, década, século, entre outras. 

Quais são as medidas de tempo? 

No nosso dia a dia, há várias unidades de medida de tempo, como os dias, anos, meses, mas a 
principal é a hora. Como submúltiplo da hora, temos os minutos – 1 hora possui exatamente 60 
minutos. O minuto serve para medir intervalos de tempo um pouco menores, como o tempo de 
deslocamento de um bairro até outro. 
Outro submúltiplo bastante útil para medir intervalos menores são os segundos – 1 minuto possui 
60 segundos, e 1 hora possui 3600 segundos. Há várias situações em que utilizamos os segundos, 
como o tempo em que o semáforo ficará fechado ou aberto. 
Conversão de unidades 
É bastante comum realizarmos conversão das unidades de medida de tempo. Para realizarmos a 
transformação de hora para minuto ou de minuto para segundo, multiplicamos por 60. Se for no 
sentido contrário, dividimos por 60. 

 
Exemplo 1 
Quantos segundos têm 2 horas e 20 minutos? 
Primeiro vamos converter de hora para minuto: 
2 horas → min 
2 · 60 = 120 minutos 
Como são 2 horas e 20 minutos, o tempo em minutos será de 120 + 20 = 140 minutos. 
Agora vamos converter de minuto para segundo: 
140 · 60 = 8400 segundos. 
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Exemplo 2 
Quantas horas têm 210 minutos? 
Realizando a conversão: 
210 min → horas 
210:60 = 3,5 horas 
Logo o tempo é de 3 horas e meia ou 3 horas e 30 minutos. 
 
Além da relação entre horas, minutos e segundos, vale lembrar que é possível também converter 
de dias para horas, de mês para dias, entre outros. Para isso, basta usarmos a correspondência 
correta. Por exemplo, 1 dia tem 24 horas, logo, para transformar de dias para horas, multiplica-se 
por 24. Agora se for o contrário, de horas para dias, dividimos por 24. 
Podemos usar o mesmo raciocínio para anos e meses, meses e dias ou, até mesmo de forma 
direta, entre anos e dias. 
 
Instrumentos de medida de tempo 
Para realizar a marcação do tempo e determinar as horas, utilizamos relógios digitais ou de 
ponteiro. No relógio, é possível acompanhar as horas e os minutos, e, em alguns casos, também 
há a marcação dos segundos. Outro instrumento bastante parecido com o relógio é o cronômetro, 
que é utilizado em corridas. Ele é útil para marcar o tempo com precisão. 

 
 
O ponteiro pequeno mede as horas; o grande, os minutos; e o ponteiro mais 
fino, os segundos. 
 
 
 

Outras medidas de tempo 
Para controlarmos os dias do ano, utilizamos o calendário. Na história da humanidade, surgiram 
vários calendários, mas o que utilizamos hoje no Brasil é o calendário gregoriano, dividido em 
12 meses (janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro 
e dezembro), que possuem entre 30 e 31 dias, exceto o mês de fevereiro, que possui 28 dias. Vale 
ressaltar que, de 4 em 4 anos, fevereiro possui 29 dias. 
 
Os anos em que fevereiro possui mais dias são conhecidos como anos bissextos. Isso acontece 
porque cada ano tem, na realidade, 365 dias e 6 horas, o que faz com que, de 4 em 4 anos, essas 
6 horas excedentes se tornem 1 dia a mais. 
 
As medidas de tempo utilizadas são variações de medida de dias, anos ou horas. 
 

UNIDADE EQUIVALE A 
1 dia 24 horas 
1 semana 7 dias 
1 quinzena 15 dias 

1 mês 28 ou 29 dias (fevereiro) 
30 ou 31 dias (demais meses) 

1 bimestre 2 meses 
1 trimestre 3 meses 
1 quadrimestre 4 meses 
1 semestre 6 meses 
1 ano 12 meses ou 365 dias 
1 década 10 anos 
1 século 100 anos 
1 milênio 1000 anos 
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Exercícios 

1) O tempo de gestação de um hipopótamo é de, aproximadamente, 240 dias. Quantos meses, 
também aproximadamente, esse período representa? 
 
(A) 6 meses  (B) 5 meses   (C) 8 meses  (D) 7 meses 

 
2) Renata começou a gravar um programa de TV às 17 horas e 35 minutos e terminou às 18 
horas e 23 minutos. Qual foi o tempo de gravação? 
 
 
 
 
Resposta:  __________________________________________________________________ 
 

3) Faltam 72 horas para o casamento de Márcia. Quantos dias faltam para o evento? 
 

(A) 3 dias  (B) 4 dias  (C) 5 dias  (D)7 dias 
 

4) Faltam 5 semanas e 5 dias para Antônio completar 9 anos. Quantos dias faltam para o 
aniversário de Antônio?  

 
(A) 10 (B) 14 (C) 19 (D) 40 

 
 
5) Se anteontem foi uma segunda-feira, daqui a três dias será que dia da semana? 
 

(A) Domingo  (B) Sábado  (C) Terça-feira  (D)Quinta-feira 
 

6) Veja abaixo, quantas horas está marcando o relógio de ponteiros: 

 
Qual relógio digital marca a mesma hora desse relógio de ponteiros? 

 
 

7) A mãe de Carlos saiu de casa às 8 horas da manhã para trabalhar e voltou às 17 horas. Quantas 
horas ela ficou fora de casa? 

 
 
Resposta: ______________________________________________________________________ 
 

FICOU COM DÚVIDAS? ASSISTA A VÍDEO AULA:  
https://youtu.be/B-l5HEXoGnM 
https://youtu.be/7Xb7LxrL1Ws 
https://youtu.be/1D0t3eBW45s 

Não esqueça de colocar o seu nome em todas as atividades entregues na escola! 
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10ª ATIVIDADE DOMICILIAR – HISTÓRIA  (3ª Atividade de Maio)           6º ANO 

Nome: _______________________________________________________   Série _________ 

Sugestão de vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=rkQRd3dNZnQ  
 
BERÇO DA HUMANIDADE, A ÁFRICA TEM UMA HISTÓRIA GRANDIOSA E REPLETA DE 
CONFLITOS 
A História da África, geograficamente, teve início com a divisão da Pangeia há 300 milhões de 
anos. O supercontinente deu origem a dois blocos: Laurásia (América do Norte e Eurásia) e 
Gondwna (América do Sul, 
África, Índia, Austrália e as 
ilhas do Pacífico Sul).  
A semelhança entre o Brasil e 
o continente africano começou 
a partir desse episódio. As 
similaridades são encontradas 
nas formações rochosas, 
fósseis de animais e rastros de 
vegetação.  
O recorte litorâneo dos locais 
também chama atenção, o 
encaixe é como de um quebra-
cabeças. 
 
HISTÓRIA DA ÁFRICA NA PRÉ-HISTÓRIA  
Charles Darwin (1809 – 1822) foi o primeiro cientista a sugerir que na África surgiram os primeiros 
humanos. As provas do desenvolvimento do homem no continente são inconclusas, mas nas 
últimas décadas as descobertas de novos fósseis, juntamente com o avanço da ciência, têm 
comprovado a hipótese.  
Descobertas científicas atestam a presença do Homo sapiens (espécie humana) no continente há 
mais de 100 mil anos. Mas antes de chegar a essa conclusão, diversos estudos foram realizados, 
inclusive o anatomista, Raymond Dart, em 1924, destacou-se por identificar uma nova espécie de 
hominídeo, o Australopithecus africanus.  
Da espécie Australopithecus afarensis, o fóssil de Lucy foi uma grande descoberta realizada por 
Yvens Coppens, em 1974, na Etiópia. 
Outros fósseis foram encontrados ao longo dos anos na África. As descobertas também se 
estenderam às armas feitas de ossos e chifres, pinturas rupestres e moradias, o que complementou 
os estudos sobre a História da África.  
Por incrível que pareça, o deserto do Saara era habitado por muitos animais e com abundantes 
vegetações. Esse era o cenário de 5 mil e 10 mil anos atrás, em um período que era chamado de 
"Saara verde" ou "Saara úmido". 
Durante esse período tiveram início a atividade agrícola e trabalho de domesticação de animais. 
Há 2.000 anos a.C., os agricultores passaram a realizar o cultivo de arroz e alguns tipos de inhame. 
Já os agricultores da parte meridional deram início a pecuária. 
Na Idade do Bronze (1300-700 a.C) e na Idade do Ferro (1200 anos a.C) houve o 
desenvolvimento das cidades e das atividades comerciais marítimas no Norte da África. Invenções 
como o bronze e a escrita penetraram no Norte do continente pelo Oriente Médio, já parte 
meridional do Saara não foi contemplada.  
 
Fonte: https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/historia/historia-da-africa 
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ATIVIDADES 
 
1) Após ler o texto acima, complete as frases usando as palavras do quadro: 

 
Lucy              –                Berço               –        Pangeia            –             Arroz 

a) A História da África, geograficamente, teve início com a divisão da ______________ há 300 
milhões de anos. 
 
b) A África é considerada o ______________ da Humanidade, pois para muitos cientistas foi lá que 
surgiram os primeiros seres humanos. 
 
c) Da espécie Australopithecus afarensis, o fóssil de _______________ foi uma grande descoberta 
realizada por Yvens Coppens, em 1974, na Etiópia. 
 
d) Há 2.000 anos a.C., os agricultores africanos passaram a realizar o cultivo de ___________ e 
os agricultores da parte meridional deram início a pecuária. 
 
2)  Leia o texto e assinale a alternativa CORRETA: 

 
Derrubando preconceitos 

 
As pesquisas científicas indicam que todos – homens e mulheres – são de uma mesma espécie. 
Todos têm a mesma origem, apesar de apresentar 
grande variedade de comportamentos e tipos físicos, 
como forma dos olhos, da face, cor de pele etc. Mas 
são diferenças superficiais quando se considera a 
origem da humanidade.  
As sociedades africanas do passado têm histórias e 
derrotas, da vida cotidiana de mulheres e homens, com 
seus sonhos, recordações e costumes, assim como a 
história de todas as sociedades humanas. 
Por conta do grande preconceito em relação a África, 
os estudos sobre ela ainda estão no início, mas muito 
já se pode saber.  
... As principais fontes da história africana são arqueológicas, mas nem todos os terrenos se 
prestam a formação de fósseis que permitam um estudo. 

História.doc, 6º ano/Ronaldo Vainfas...(et al.) – 1. ed. – São Paulo: Saraiva, 2015. 
 
a) As principais fontes para o estudo da história da África são registros escritos. 
b) As pesquisas científicas indicam que homens e mulheres, são de espécies diferentes. 
c) As pesquisas científicas indicam que os seres humanos são de uma mesma espécie, apesar de 
apresentar grande variedade de comportamentos e tipos físicos. 
d) A África não é um continente histórico; ela não demonstra nem mudança, nem desenvolvimento. 
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NOME DO ALUNO (A) :_______________________________________________________ 

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

3ª ATIVIDADE (MÊS MAIO/ 2021) 

Apresentação 

eja bem vindo a mais uma aula de Geografia! Antes de entrarmos no conteúdo do 6° 
ano, estamos revendo alguns assuntos importantes do 5° ano em nossa disciplina. Na 
última atividade, nós começamos a refletir sobre os meios de comunicação. Nesta aula 
semanal iremos abordar mais sobre:  Meios de transportes. 

Usados para movimentação de cargas e pessoas 
 
Os meios de transporte são de extrema importância para movimentação das pessoas, mas também são 
utilizados para deslocar alimentos, animais, matérias-primas e muitas outras cargas. Possuem grande 
relevância para o desenvolvimento econômico das cidades e são classificados 
em: terrestre, aéreo e marítimo. 
 

História dos meios de transportes 
 
Há centenas de anos, o homem se movia somente a pé. Caminhando, ele atravessou grandes distâncias, na 
maioria das vezes descalço. À proporção que ia se desenvolvendo intelectualmente, pôde melhorar 
seu transporte anatômico, fabricando os primeiros pares de sapatos com couro de animais para proteger os 
pés, o que dava a resistência para caminhar cada vez mais. 
 
De acordo com alguns cientistas, o primeiro meio de transporte foi o aquático, ainda no período da Pré-
História. Para fazer canoas e botes, usados para cruzar mares e lagos, os homens utilizavam troncos de 
madeira, bambus e juncos. 
 
A criação da roda provocou uma revolução nos meios de transporte. Mesmo sendo rudimentar e muito pesada, 
foi possível deixar o transporte mais efetivo quando foram usadas em carros tracionados por animais 
domesticados pelo homem. 
 
Na antiguidade foram feitas estradas pavimentadas com pedras, o que facilitava a passagem de meios de 
transporte com rodas para vários propósitos - construção civil, comercial, político, social. Os egípcios foram os 
primeiros a construir estradas, mas quem se destacou nessa época foram os romanos. Estes pretendiam fazer 
a ligação entre Roma e os territórios dominados pelo seu grande império. 
 
Acredita-se que o trenó tenha sido o primeiro transporte terrestre, uma espécie de madeira arrastada por um 
animal doméstico, como o cachorro. A domesticação de bichos modificou o aparecimento de transportes de 
tração animal: cavalos, burros, camelos e bois, por exemplo, passaram a ser usados para facilitar o transporte 
humano. 
 

 

S 
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Tipos de Meios Transportes 
De acordo com o meio onde o deslocamento é realizado, os meios de transporte são classificados 
em: 

• Terrestres: deslocam-se na terra (ruas, estradas, rodovias) sendo classificados 
em ferroviário, rodoviário e metroviário. Os meios de transporte terrestres podem ser trem, 
ônibus, metrô, carro, moto, caminhão, bicicleta, dentre outros. 
 

• Aquáticos: também chamados de hidroviários, os meios de transporte aquáticos deslocam-
se na água, por meio de barcos, navios, balsas, canoas. São classificados 
em marítimo (mar), fluvial (rio) e lacustre (lago). 

 
• Aéreos: os meios de transporte aéreos são aqueles que se deslocam no ar, sendo 

considerado a modalidade criada recentemente e uma das mais rápidas do mundo. 
Exemplos: aviões, helicópteros, balões e dirigíveis. 
 

Curiosidades 
• O elevador é o meio de transporte mais seguro do mundo e, o avião, o segundo. 
• O meio de transporte mais utilizado no Brasil é o terrestre e cerca de 76% das mercadorias 

são levadas por caminhões. 

ATIVIDADES 

1) De acordo com o meio onde o deslocamento é realizado, os meios de transporte são 
classificados em: 

a) Terrestres e aquáticos. 
b) Aquáticos e aéreos. 
c) Aéreos, aquáticos e marítimos. 
d) Marítimos e lacustres.  

2) De acordo com alguns cientistas, o primeiro meio de transporte desenvolvido pelo 
homem, ainda no período da Pré-História, foi: 

a) Aqueduto. 
b) Aéreo. 
c) Terrestre. 
d) Aquático. 

3) Os meios de transportes aquáticos também chamados de hidroviários se deslocam-se na 
água, por meio de barcos, navios, balsas, canoas. São classificados como: 

a) Marítimo (mar), fluvial (rio) e fluvial (rio) 
b) Somente marítimo (mar). 
c) Somente fluvial (rio). 
d) Somente fluvial (rio). 
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3º Roteiro de Maio - Ciências – 6º Ano  
                        

Nome:______________________________________________ 6º Ano: _____  2021 
 

Aula 1 
CÉLULAS 

 
Todos os seres vivos são formados por células, consideradas a estrutura básica da 

vida. São nas células que ocorrem as transformações químicas essenciais para a 
manutenção da vida, como para a obtenção de energia, a formação e a renovação dos 
componentes do corpo e para reprodução. 

Dependendo da quantidade de células que os formam, os seres vivos podem ser: 
• Unicelulares: formados por uma única célula. Organismos unicelulares geralmente 

só podem ser observados com o auxílio de microscópios. Assim são as bactérias e 
os protozoários. Essa única célula precisa então realizar todas as funções para que 
o ser unicelular possa viver.  

• Pluricelulares (ou multicelulares): formados por duas ou mais células. O corpo 
humano, por exemplo, é composto de trilhões de células, assim como a maioria dos 
seres vivos.  As células no corpo desses organismos são mais complexas e atuam 
de maneira conjunta para garantir a sobrevivência de um ser vivo. 

 
Aula 2 
 
Descoberta da célula 
 

Atualmente, conhecemos células, microrganismos e diversas outras estruturas 
invisíveis ao olho humano. Adquirir esse conhecimento só foi possível após o 
desenvolvimento de equipamentos que permitissem às pessoas enxergar estruturas muito 
pequenas em comparação ao ser humano. 

Essa estrutura foi inicialmente descrita no século XVII pelo inglês Robert Hooke 
(1635-1703) ao analisar um corte de cortiça com um microscópio que construiu. O termo 
célula vem do latim cella, que significa pequeno compartimento, e faz referência ao que 
Hooke visualizou ao analisar o corte do vegetal. Por ter observado células mortas, o 
pesquisador viu apenas a parede celular das células vegetais e, por isso, achou que se 
tratava de um compartimento, e não uma estrutura viva e complexa.  
 
Teoria Celular 
 
 A teoria celular baseia-se na hipótese de que todo organismo vivo possui células. 
Essa teoria é sustentada por três pilares: 

1. Todos os seres vivos são constituídos por células, sendo estas, portanto, a unidade 
morfológica dos organismos vivos; 

2. As células realizam importantes atividades em seu interior e, por isso, são as 
unidades funcionais dos seres vivos; 

3. Uma célula é formada apenas a partir de outra célula preexistente. 
Assim sendo, utilizando essa teoria como base, podemos dizer que a célula é a 

menor unidade estrutural e funcional dos seres vivos. 
Células são geralmente tão pequenas que não conseguimos enxergar a olho nu, ou 

seja, sem uso de lentes de aumento especiais. Assim, é utilizado o microscópio para que 
sejam observadas. 
 
Aula 3 
 
Estrutura da célula 
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 Existem muitos tipos de células, mas todas apresentam uma estrutura básica 
formada por membrana plasmática, material hereditário e citoplasma. 

 
 Membrana plasmática: envolve a célula e controla a entrada e a saída de materiais, 
mantendo o meio interno adequado ao funcionamento celular. 

Núcleo: é a central de comando das atividades celulares, pois contém material 
hereditário. Em geral situa-se no centro da célula. É envolvido por uma membrana nuclear 
ou carioteca. Nele, contém as informações para a manifestação das características de um 
ser vivo e para o funcionamento do organismo. Muitos seres vivos apresentam o material 
genético formado de DNA (ácido desoxirribonucleico).  

Citoplasma: constituído de um líquido viscoso que preenche a célula, no qual estão 
imersas as organelas (também chamadas organoides), componentes que realizam 
funções específicas na célula. 
  
Aula 4 
 
Atividades 
 

1) Que características são comuns a todos os seres vivos? 
__________________________________________________________________ 
 

2) Identifique os componentes da célula abaixo indicado pelas letras: 

            
3) A Teoria Celular, que é a base da Biologia Celular, sustenta-se em uma ideia central. 

Analise as frases abaixo e marque aquela que indica corretamente a principal 
afirmação dessa teoria: 

a) As células são unidades funcionais de parte dos seres vivos. 
b) Todos os organismos vivos são formados por células. 
c) Toda a matéria existente no planeta é formada por células. 
d) Todos os seres vivos e não vivos são formados por células 
e) Nem todo organismo vivo é formado por células. 
 
 
Dúvidas: Profª Sandra Carvalho 
E-mail: devolversandraciencias@outlook.com 
 

A) _____________________________________ 

B) _____________________________________ 

C) _____________________________________ 

D) _____________________________________ 
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3ª semana de maio- 6ºs anos de inglês- teacher Noemi. 

Name___________________________________________________ 

 

Há uma forma de se fazer o negativo abreviado em inglês. É o que 
veremos hoje. Eu vou abreviar o –not e não o verbo.  

I am not            I’m not 

You are not       You aren’t 

He is not           He isn’t                duas palavrinhas: isn’t e aren’t 

She is not         She isn’t 

It is not              It isn’t 

We are not        We aren’t 

You are not      You aren’t 

They are not    They aren’t 

 

I-Change into negative contracted form. Mude para a 
forma do negativo abreviado. 

a.You are a girl._________________________________ 

B.He is a father._________________________________ 

c.It is a frog. ___________________________________ 

d.they are animals.______________________________ 

e.We are classmates._____________________________ 

f.I am the principal._______________________________ 

 

II-Para fazer o interrogativo é só colocar o verbo no 
começo da frase, assim. 

Ex.:Am I you friend?  Yes, you are.     Ou      No, you are not. No, you aren’t 

      Are you my son?  Yes, I am.                   No, I’m not 

      Is he a doctor?      Yes, he is.                  No he isn’t. 

E assim por diante. 

Agora  eu escrevo no afirmativo. Você faz a pergunta e responde. OK? 

a.She is a secretary. __________________________? Yes,_________ 
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b.It is an elephant. ___________________________? No, __________ 

c.You are  dentists. _________________________   ? Yes,____________ 

d.We are children.__________________________?   NO,_____________ 

   III_Coloque estas palavras na ordem correta. 

Exemplo: is – my – she – friend.    She is my friend. 

a.are – Brazilian -  we.          _____________________________ 

b.too  - to  - nice  -meet__you.       _____________________________ 

c.a  -student  - is   - he.        _____________________________ 

d.my  -is  -mother  -she  -?______________________________ 

e.is - - father - -my  – Mark?_____________________________ 

 

                             IV_As palavras –“A” e “AN” em inglês significam um e 
uma, não há plural delas. Logo, só usamos no singular. “A” usa-se antes 
de consoante e “AN” antes de vogal. 

EX.: a boy -____boys        a cat -   _____cats     an egg- _____eggs 

Singular pode pôr. No plural não pode pôr. 

 

Para se fazer o plural em inglês usamos a letra “S” depois da palavra. 
Mas, se a palavra terminar por: ss,sh,ch, , x, nós acrescentamos  “ES”. 

Se terminar em “Y” e antes vier uma consoante, tira o “Y” e coloca “IES”. 

 

 O plural de man -  homem- é men. O plural de woman – mulher- é women.   
O plural de tooth – dente – teeth.   O plural de foot – pé -  é feet. O plural 
de child – criança - é children.  

EX.: boy – boys                  day -  days   

        Class – classes          watch  watches    box  - boxes   

        Beach – beaches      brush – brushes   

        Lady – ladies     

 

No exercício abaixo você vai completar com “A” ou “AN” sempre no 
singular.            
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10º Roteiro – Educação Física - Prof. Marcos - 6º ano 

E.M. “Educador Paulo Freire” 03/05/2021 

Habilidades: experimentar e fruir esportes de marca, precisão, invasão e 
técnico combinatórios valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo. 

 

História do basquetebol 

O basquetebol, ou simplesmente basquete, é um esporte coletivo praticado 
entre duas equipes. Ele é jogado com uma bola, onde o objetivo é inseri-la no 
cesto fixo que está localizado nas extremidades da quadra. 
Atualmente, o basquetebol é um dos jogos olímpicos mais populares no 
mundo. Nas escolas, é um dos esportes mais praticados nas aulas de 
educação física. 

 

O termo “basquetebol” vem da língua inglesa, onde “basket” significa “cesto” e “ball”, bola. 
Portanto, no inglês é Basketball. 

O basquetebol foi criado em 1891 pelo professor de Educação Física 
canadense James Naismith (1861-1940). 

Na época, ele trabalhava na Associação Cristã de Moços de Springfield, 
Massachusetts, nos Estados Unidos. 

 

O esporte surgiu como uma alternativa ao inverno rigoroso da região, em 
detrimento dos outros praticados ao ar livre como o basebol e o futebol. 

Além disso, a ideia original era criar um esporte menos violento que o futebol 
americano. Aliado a isso, o professor criador pretendia integrar os alunos nas 
aulas de educação física e estimular a coletividade dos grupos. 

O primeiro jogo oficial de basquete foi disputado em 1892, e teve uma platéia 
aproximada de 200 pessoas. Nesse mesmo ano, as mulheres começaram a 
praticar essa modalidade. Já a primeira partida feminina ocorreu em 1896. 

A modalidade feminina foi inserida pela professora de educação física Senda 
Berenson (1868-1954). Foi também em 1896 que o esporte chegou ao Brasil, 
trazido pelo norte-americano Augusto Louis. 
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Responda: 

1 – O que significa a palavra basquetebol? 

 

2 – Em que ano e quem criou o basquetebol? 

 

3 – Em que ano foi o primeiro jogo oficial de basquetebol? 

 

4 – Em que ano o basquetebol chegou ao Brasil? 
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ARTE                         PROFESSORA MICHELE 

 

Folias de reis 

A Folia de Reis é a festa que comemora e louva os três Reis Magos: Gaspar, Melchior - 

ou Belchior- e Baltazar. Eles que visitaram Jesus Cristo dias depois do seu nascimento, segundo 

os Católicos. Esse festejo acontece todo dia 6 de Janeiro, vindo depois do cortejo dos reiseiros, 

que ficam em festa do dia 24 de dezembro ao dia 5 de janeiro, representando o tempo de 

andança dos reis. 

 

História  

A Folia de Reis Magos teve origem na Europa. Chegou ao Brasil junto com os Portugueses, 

durante o período de catequese e colonização. Tanto na Espanha, quando em Portugal a festa 

faz parte da cultura. A história da bíblia conta que quando Jesus nasceu os três reis foram 

avisados por uma estrela cadente que o Messias havia chegado. Apesar de não terem datas 

marcadas, os católicos colocaram a data de 6 de Janeiro como o dia que eles conheceram 

Jesus.  

 

A festa 

A Folia de Reis tem características que não mudam: roupas brilhantes e 

coloridas, enfeites e músicas. Tradicionalmente é uma festa feita exclusivamente por homens, 

mas com o passar dos anos, e ao se espalhar por várias cidades, essa tradição foi se perdendo 

para dar passagem às mulheres que queriam entrar na folia. A composição da organização da 

festa não muda. É formada pelo mestre, os três reis, os palhaços, o festeiro, o coro e o 

bandeleiro. 

 

•    Festeiro - pessoa que promove a folia; 

•    Os três reis magos - Baltasar, Belchior e Gaspar; 

•    Palhaços - os animadores da festa, fazem piruetas, danças, brincadeiras; 

•    Mestre ou embaixador – quem se propõe a organizar a folia; 

•    Coro - pessoas que cantam as músicas e falam as entoações ligadas a religião católica. São 

seis pessoas, que cantam e tocam instrumentos; 

•    Bandeleiro ou alferes da bandeira – seria o porta-bandeira da folia. 

 

 

 

 

Complete: 

 A Folia de Reis é a festa que comemora e louva os três _____ 

Magos: ________, _________ - ou Belchior- e _________. 

A Folia de Reis Magos teve origem na __________. Chegou ao Brasil junto com os 

_____________, durante o período de _________ e ____________. 

A festa da Folia de Reis é formada pelo ____________, os ____________, os ___________, o 

__________, o _________ e o ____________. 
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Escreva a primeira letra dos desenhos abaixo e descubra o que os reis magos seguiram até 

encontrarem o menino Jesus. 

           

Ligue os pontos. 
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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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