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2º ROTEIRO DE ABRIL ou 6ª ATIVIDADE – ABRIL/2021 
 
 

NOME DO ALUNO: _________________________________________________ 6º ANO _____ 
 

ATENÇÃO ALUNOS E PAIS/RESPONSÁVEIS DA ESCOLA PROF. THEREZA CARAMANTE 
CHESINE, segue abaixo orientações para a realização das atividades remotas: 

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

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

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

 Agora alguns professores criaram grupos de WHATSAPP para a 
melhor comunicação entre todos. Os links para entrar nos grupos 
estão disponíveis no facebook da escola. 

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

 

6º ANO A 

PROFESSOR(A) MATÉRIA E-MAIL 

EDNA PORTUGUÊS ednatcfranco@gmail.com 

CLEIDE HISTÓRIA cleide.mk@hotmail.com 

SANDRA GEOGRAFIA dmaktb@gmail.com 

KARINA CIÊNCIAS karinahfischer.kf@gmail.com 

MATEMÁTICA MATEMÁTICA atividadesmatematicatcc@outlook.com 

LILIAN EDUCAÇÃO FÍSICA limesqta@gmail.com 

SILVIA ARTE silviaregico@yahoo.com.br 

ROSANGELA INGLÊS rosangelamarialeite1972@gmail.com 

6º ANO B 

PROFESSOR(A) MATÉRIA E-MAIL 

EDNA GRAMÁTICA ednatcfranco@gmail.com 

ALESSANDRA LIPT alessandra_ghilardi@yahoo.com.br 

CLEIDE HISTÓRIA cleide.mk@hotmail.com 

SANDRA GEOGRAFIA dmaktb@gmail.com 

KARINA CIÊNCIAS karinahfischer.kf@gmail.com 

MATEMÁTICA MATEMÁTICA atividadesmatematicatcc@outlook.com 

LILIAN EDUCAÇÃO FÍSICA limesqta@gmail.com 

SILVIA ARTE silviaregico@yahoo.com.br 

ROSANGELA INGLÊS rosangelamarialeite1972@gmail.com 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 

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

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

Tel.: (11) 4708-4526 – E-mail: em.therezacaramante@mairinque.sp.gov.br 

https://www.mairinque.sp.gov.br/
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GRAMÁTICA – PROF.ª EDNA – 6º ANO 

2ºROTEIRO DE ABRIL 2021 

                             

1ª aula 

 

SUBSTANTIVOS SIMPLES: formados por um só radical. 
Exemplos: 
A vida é bela. 
Meu cachorro é preto com manchas brancas. 

 
SUBSTANTIVOS COMPOSTOS: formados por mais de um radical. 

Exemplos: 
O Homem-aranha é um herói dos quadrinhos. 

Ficar com você só foi um passatempo. 

 
SUBSTANTIVOS CONCRETOS: designam seres de existência real ou criados pela imaginação. 
Exemplos: 
Você assistiu ao filme do vampiro ?. 
Salve o planeta, evite o desperdício d'água. 

 
SUBSTANTIVOS ABSTRATOS: designam qualidades, sentimentos, ações ou estados dos seres sem 
quais não poderiam existir. 
Exemplos: 
Não tenha ódio, tenha amor. 

A saudade é um prego e o coração é um martelo. 

                                                        

ATIVIDADES 

2ª AULA 

1) Classifique os substantivos destacados de acordo com o código: 

1. Substantivo próprio 

2. Substantivo concreto 

3. Substantivo abstrato 

 
 
“A Rita matou nosso amor 

 
De vingança, nem herança deixou 

 



3 
 
Não levou um tostão 

 
Porque não tinha não 

Mas causou perdas e danos. ” 

(Chico Buarque de Holanda) 

a) (    ) Rita                 

b) (    ) amor                

c) (    ) vingança           

d) (    )tostão 

e) (    )perdas 

f) (    ) danos 
  
2) Classifique os substantivos abaixo: 

Exemplo: João – substantivo próprio         

a) estado ________________________________________________________________________      

b) livro __________________________________________________________________________ 

c) couve _________________________________________________________________________ 

d) couve-flor ______________________________________________________________________ 

e) ferro __________________________________________________________________________ 

f) ferreiro ________________________________________________________________________ 

 

3) Assinale com (P) as frases em que os substantivos destacados são próprios, com (C) os comuns e 

com (A) os abstratos: 

 

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. 
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3ª AULA 

 

1) Escreva 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: _________________________________________________________________ 

 

2) Crie substantivos abstratos a partir das palavras a seguir. Observe o modelo. 

MODELO: 

Fraco: fraqueza 

a) sutil ___________________________________________________ 

b) belo ___________________________________________________ 

c) leve ___________________________________________________ 

d) certo __________________________________________________ 

e) puro __________________________________________________ 

f) mole __________________________________________________ 

g) sincero ________________________________________________ 

h) bravo __________________________________________________ 

i) pobre ___________________________________________________ 

j) rebelde __________________________________________________ 

 

3) Classifique os substantivos em: Simples e composto 

Girassol ____________________________________ 

Passatempo ________________________________ 

Noite ______________________________________ 

Pisca-pisca __________________________________ 

Guarda-chuva ________________________________ 

Flor ________________________________________ 

Monstro _____________________________________ 

Estrela- do- mar _______________________________ 

Rosto ________________________________________ 
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Corpo ________________________________________ 

Pernilongo ____________________________________ 

Medo ________________________________________ 

Pombo-correio _________________________________ 

Quantos substantivos simples há? ____________________ 

Quantos substantivos compostos há? ___________________ 

   

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

2ºROTEIRO DE ABRIL 2021 

                                               
1ª aula- leitura 

 
 

Poema: Trem de Ferro 

 
                                  Manuel Bandeira 

 
 

Café com pão 
Café com pão 
Café com pão 
 
Virge Maria que foi isto maquinista? 
 
Agora sim 
Café com pão 
Agora sim 
Voa, fumaça 
Corre, cerca 
Ai seu foguista 
Bota fogo 
Na fornalha 
 

Que eu preciso 
Muita força 
Muita força 
Muita força 
 
Oô... 
 
Foge, bicho 
Foge, povo 
Passa ponte 
Passa poste 
Passa pasto 
Passa boi 
Passa boiada 
Passa galho 

https://2.bp.blogspot.com/-brWRERbEbgg/W1OBjOc6eTI/AAAAAAAAHJo/MZZauNLxC_4GlcWNd6Q8JK0CafE83-sBwCLcBGAs/s1600/TREM.jpg
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De ingazeira 
Debruçada 
No riacho 
Que vontade 
De cantar! 
 
Oô... 
 
Quando me prendero 
No canaviá 
Cada pé de cana 
Era um oficiá 
 
Oô... 
 
Menina bonita 
Do vestido verde 
Me dá tua boca 
Pra matá minha sede 
Oô... 
 

Vou mimbora vou mimbora 
Não gosto daqui 
Nasci no Sertão 
Sou de Ouricuri 
 
Oô... 
 
Vou depressa 
Vou correndo 
Vou na toda 
Que só levo 
Pouca gente 
Pouca gente 
Pouca gente... 

 

 

 
Bandeira, Manuel 1886 - 1968.Antologia 

Poética. 
Rio de Janeiro: J. Olympo, 1976, 8. ed. , p. 96 

 

O verso e a estrofe são elementos do texto poético. Cada linha de um poema representa 

um verso, já a estrofe é o conjunto de versos. Neste caso, a frase "Vou-me embora pra Pasárgada" é 

um verso, assim como "Lá sou amigo do rei" é outro verso, e assim por diante. O conjunto dos 

quatro versos formam uma estrofe. 

 

2ª aula 

- Leitura do poema 

- Trabalhando com o dicionário 

Procure no dicionário o significado destas palavras: 

- Fornalha __________________________________________________________________________ 

- Foguista __________________________________________________________________________ 

- Maquinista ________________________________________________________________________ 

- Ingazeiro _________________________________________________________________________ 

 

3ª aula 

                          INTERPRETAÇÃO TEXTUAL 

Entendendo o poema: 
1 – Você gostou do poema? Por quê? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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2 – O que o som do poema lembra? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

3 -  Em diferentes partes do poema, ocorre a repetição seguida de três versos iguais. Quais são esses 

versos? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

4 -  Que verso reproduz o som do trem na partida, quando ele se põe em movimento? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

5 -  Que verso reproduz o som do trem quando ele atinge uma velocidade constante, nem muito 

depressa nem muito devagar? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

6 – Que verso reproduz o som do trem deslocando-se em movimento rápido? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

7 – No verso “Café com pão”, qual é a sílaba pronunciada com mais força? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

8 – Para o trem andar em velocidade constante, de que ele precisa? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

9 – O que é preciso fazer para que o trem tenha muita força? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

10 – Que versos nos levam a concluir que o poeta fala de uma locomotiva movida a vapor? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

11 – O verbo passar sugere a ideia de movimento. Como se justificam os versos “Passa ponte/ Passa 

poste/.../ Passa galho” se os elementos indicados são fixos? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________                                                                       
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4ª aula 

Selecione um poema que lhe agrade. Você pode pesquisar em um livro ou na internet. Copie o 

poema e o nome do autor. Escolha uma imagem para ilustrá-lo, pode ser um desenho, uma foto, uma 

pintura, o que lhe parecer que tenha relação com ele, com suas emoções.  

 

HISTÓRIA – PROF.ª CLEIDE – 6º ANO 

2ºROTEIRO DE ABRIL 2021 

 

Aula 1: Leitura 

Mesopotâmia 

Trata-se de uma região desértica localizada entre os rios Tigre e Eufrates. Nos dias atuais, é 
território pertencente ao Iraque. Por ter sido uma região de passagem, a Mesopotâmia foi ocupada por 
vários povos de diferentes origens, como os sumérios, acádios e babilônicos. Esses eram povos 
guerreiros, que expandiam seus domínios por toda a região. Os persas derrotaram as últimas populações 
que ocuparam a Mesopotâmia em 539 a.C. Os legados culturais dos povos mesopotâmicos são a 

arquitetura de seus palácios e templos e o estudo da astronomia e geometria. 

História da Mesopotâmia: O Crescente Fértil, onde se localizava a Mesopotâmia, é uma região que foi 
habitada por vários povos da Antiguidade oriental. Geograficamente, o Crescente Fértil está localizado 
entre o Egito e a Mesopotâmia e é caracterizado como uma região desértica (quente e seca), mas com 
rios volumosos. Foi às margens desses rios que surgiram as primeiras civilizações do Oriente. A 
civilização egípcia surgiu às margens do rio Nilo, e as civilizações da Mesopotâmia, às margens do Tigre 
e do Eufrates. A proximidade desses últimos povos com os rios fez com que vários autores nos 
denominassem como sociedades hidráulicas. 
Tais rios saciavam a sede das pessoas, mas também serviam de meios de transporte. Além disso, e o 
mais importante, as águas dos rios serviam para irrigar as plantações. Em suas vazantes, as margens 
eram utilizadas para o plantio, pois o baixar das águas tornava o solo fértil. Quando os rios subiam de 
volume, os povos da Antiguidade oriental construíam diques e represas para que a água não faltasse 
durante os seus períodos de seca. 
A religião teve um papel de destaque. Ao utilizarem a escrita, esses povos registravam os ritos praticados 
em suas cerimônias religiosas. Eram povos politeístas, isto é, acreditavam em vários deuses. 

 

Povos da Mesopotâmia 

Sumérios: Os sumérios foram os primeiros povos a chegarem à Mesopotâmia e dominaram a região 
entre 3200 a.C. e 2800 a.C. Como estavam próximos dos rios, eles buscaram utilizar a água da melhor 
forma, aperfeiçoando as técnicas de irrigação. Construíram templos de forma sofisticada, 
com técnicas arquitetônicas. Eles também usaram a escrita cuneiforme (escrita em forma de cunha 

e feita em tabletes de barro) para registrar os feitos dos seus soberanos e os ritos religiosos.  
 
Acadianos: Os acadianos derrotaram os sumérios e dominaram a Mesopotâmia por pouco tempo. O 
rei Sargão I unificou os povos mesopotâmicos e ampliou o domínio acadiano por meio de um exército 

ágil e preservando a cultura dos dominados. Os acadianos foram derrotados pelos amoritas, mais 
conhecidos como babilônicos. Para saber mais sobre esses dois primeiros povos que habitaram a 
Mesopotâmia, acesse: Sumérios e acádios. 
 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/rio-nilo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/rio-nilo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/sumerios-acadios.htm
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Império Babilônico: O domínio babilônico iniciou-se por volta de 2000 a.C, e sua sede foi a cidade de 
Babilônia. Em 1728 a.C., Hamurabi assumiu o poder do império e criou um código de leis, o Código de 
Hamurabi, que era baseado na Lei do Talião, que dizia: “olho por olho, dente por dente”, as punições 

eram determinadas proporcionalmente aos crimes cometidos. O domínio babilônico durou até 1513 a.C., 
quando os hititas dominaram a região. 
 
Assírios: Os assírios dominaram a região da Mesopotâmia, o controle foi conquistado por ação cruel do 

seu exército, que não poupava recursos sanguinários contra os povos conquistados. Os assírios foram 
derrotados pelos caldeus em 612 a.C. 
 
Segundo Império Babilônico: Os caldeus fundaram o Segundo Império Babilônico. Foi no reinado de 
Nabucodonosor que o império viveu seu apogeu. Principal característica foi o desenvolvimento da 
arquitetura, como a construção dos Jardins Suspensos e a Torre de Babel. Nabucodonosor expandiu 

seu domínio e conquistou a cidade de Jerusalém. Em 539 a.C., os persas, liderados por Ciro II, 
derrotaram os babilônicos. 

 

Economia da Mesopotâmia: Agrícola, comercial e agropastoril.  

 

Sociedade da Mesopotâmia: A sociedade mesopotâmica era dividida em castas, ou seja, não era 

permitida a mobilidade social. O soberano era o chefe político, militar e religioso e estava no topo da 

pirâmide social. Abaixo dele estavam os sacerdotes, aristocratas e militares. A base piramidal, ou seja, 

quem sustentava as demais castas, era composta de camponeses, que trabalhavam no plantio e na 

colheita, e de escravos, que construíam as obras públicas e os templos. 

 
 

Cultura da Mesopotâmia: A atividade cultural na Mesopotâmia foi intensa. Os mesopotâmicos 

desenvolveram o conhecimento da astronomia para prever enchentes e vazantes dos rios bem como 

para práticas religiosas. Os babilônicos dividiram o tempo em 24 horas e a hora em 60 minutos. 

A arquitetura teve suas técnicas desenvolvidas por conta da construção de palácios, templos e torres. 

 

Aula 2: Compreensão e interpretação de texto. 

 

Aula 3: Exercícios 

1) A região denominada Mesopotâmia ficava entre os rios: 
(a) Nilo e Ganges 
(b) Tigre e Eufrates 
(c) Nilo e Tigre 
 

2) Alguns povos que fizeram parte da civilização Mesopotâmica são: 
(a) sumérios e acádios 
(b) gregos e romanos 
(c) gregos e egípcios 
 
3) O nome da região que deu origem a várias civilizações da Antiguidade e possuía uma terra fecunda 

era: 
(a) Jardins da Babilônia 
(b) Foz do rio Nilo 
(c) Crescente Fértil 
 
 

https://brasilescola.uol.com.br/biografia/hamurabi.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/codigo-hamurabi.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/codigo-hamurabi.htm
https://brasilescola.uol.com.br/guerras/assirios-x-babilonios.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/persas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/astronomia.htm
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4) Hamurabi, o mais importante rei da Babilônia, organizou o chamado Código de Hamurabi, que era: 

(a) um código de leis escritas 
(b) uma reunião de conselhos para o povo 
(c) um livro sagrado 
 
5) Responda:  
a) Por que os mesopotâmios eram chamados sociedade hidráulicas? 
b) Que tipo de escrita era utilizada pelos mesopotâmicos?  
c) Fale sobre a cultura da Mesopotâmia.  
 

 

GEOGRAFIA – PROF.ª SANDRA – 6º ANO 

2ºROTEIRO DE ABRIL 2021 

  

OBS: SE PRECISAR RESPONDA EM OUTRA FOLHA COLOCANDO O NÚMERO DA ATIVIDADE. Sempre que precisar 

faça pesquise para melhor seu conhecimento. 

AULA 1 

TESTE SEUS CONHECIMENTOS 

1) Texto: Uma Paisagem Diferente (Inverno/2012) 
 

Olho e vejo o mar e nuvens          Paisagem branca emocionante 

Brancas e resplandecentes          Tal como campo a ser ceifado 

O Sol majestoso a brilhar           Horizonte sem montanhas 

Uma paisagem diferente           Como o mar com ondas quebradas. 

 

Longe bem longe, sem fim           Não vejo os lindos montes 

Pontos pequenos a avistar           Sobre as nuvens vou passeando 

Manhã muito maravilhosa           Como uma música maravilhosa 

Paisagens douradas no ar.            Mas as lágrimas vou disfarçando. 

 

A Terra verde e marrom               

Um horizonte inspirador 

Como pode alguém não crer 

Que existe um Criador     

 (Adaptação do Poema de Cristiano Nunes) 

 

a) Quando o autor descreveu seu poema? 
b) O poema fala de uma paisagem natural ou modificada? Copie a estrofe para comprovar sua resposta. 
c) Quem é o autor do poema? 
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2) O céu e suas surpresas 
 

 

Imagem mostrando detritos espaciais na órbita da Terra.  

Embora esta imagem seja bonita, ela denuncia um problema. Leia o texto e descubra. “Na cidade do Rio 

de Janeiro não pode jogar lixo na rua, se você fizer isso poderá pagar uma multa. Todos concordamos que sujeira 

é muito ruim para a nossa vida e para o planeta Terra. Mas não é só este lixo que nos preocupa. Você sabia que 

existe lixo espacial? Isso mesmo. O homem, quando lança foguetes para o espaço, levando astronautas ou satélites 

para ficar girando ao redor da Terra, também produz lixo, que fica la em cima. Mas o que é realmente um lixo 

espacial? É qualquer objeto artificial que deixou de funcionar, ou pedaço dele, que escapou do objeto principal, e 

está solto na orbita da Terra. Um lixo espacial viaja a grandes velocidades (7km/s ou mais – 25.000km/h) e tem 

desde alguns gramas até toneladas. São pequenas peças que se desprendem das missões e se espalham na órbita 

da Terra. São milhares de pequenos pedaços já monitorados pelos cientistas. E nesta conta também estão incluídos 

os grandes, como satélites sem uso, por exemplo. Esse lixo pode trazer muitos problemas. Há pouco tempo, um 

filme, que ganhou vários prémios de cinema, alertou para esses perigos. Gravidades fala de dois astronautas que 

estavam trabalhando no espaço e foram atropelados por lixo espacial, destruindo a estação de trabalho, deixando-

os perdidos no espaço. Isso não aconteceu, mas pode ser realidade se não fizermos alguma coisa. Agora, os 

cientistas estão estudando a possibilidade de atingir esses pedaços menores (com um pouco mais de 10cm) com 

raios laser fazendo com que eles caiam na atmosfera da Terra se desintegrando (se dissolvendo pelo calor). Isso 

diminuiria muito a chance de acidentes com as futuras missões espaciais. Outras soluções estão em estudo e 

algumas delas deverão ser colocadas em prática nos próximos anos.  

E você? Tem alguma ideia para limpar o espaço? 

Luís Guilherme Haun, astronauta da Fundação Planetário da cidade do Rio de Janeiro. Disponível em: 

www.planetario.com.br. Acesso em: 28 out. 2014. 

Responda às questões a seguir: 

a) Por que o lixo representa um grande problema e uma preocupação para o planeta? 
b) Responda à questão proposta no texto. Qual é a sua ideia para limpar o espaço de tanto lixo? 
c) c)  E na superfície terrestre, que atitudes você toma para contribuir com a questão do lixo? 
d)  . Referente ao tema acima já existe um país fazendo essa limpeza na órbita da Terra.   Faça uma pequena 

pesquisa e descreva: qual país é como está sendo feito esses procedimentos inédito e tão importante para o 

planeta Terra. 

 

http://www.planetario.com.br/


12 
 

AULA 2 

1)  O tempo necessário para completar uma volta ao redor do Sol é de 365 dias, 5 horas e cerca de 48 minutos e 

ocorre numa velocidade média de 107.000 km por hora. O texto refere-se ao: 

a) Movimento de Rotação. 

b) Movimento em torno de seu próprio eixo. 

c) Movimento de Translação.  

d) Movimento Gravitacional.  

2. 2020 é um ano Bissexto, ele terá 366 dias, ou seja, um dia a mais do que os 365 habituais. Esse "dia extra" ocorre 

a cada 4 anos, quando é adicionado o 29 de fevereiro no calendário. Quais serão os próximos Anos Bissextos e a 

que movimento da Terra ele está relacionado?  

a) 2024, 2028, 2032, 2036. Movimento de Rotação. 

b) 2025, 2029, 2033, 2035. Movimento de Rotação  

c) 2024, 2028, 2032, 2036. Movimento de Translação.  

d) 2025, 2029, 2033, 2035. Movimento de Translação. 

3. O movimento onde a Terra gira em torno de seu próprio eixo. Esse movimento acontece no sentido anti-horário 

e dura exatamente 23 horas 56 minutos 4 segundos e 9 centésimos para ser concluído, sendo o responsável por 

termos o dia e a noite. O texto retrata: 

a) Movimento de Rotação. 

b) Movimento de Rotação e Translação.  

c) Movimento de Translação.  

d) Movimento Gravitacional 

AULA 3 

1) Como é definiso o mapa? 
2) Qual a importância dos mapas cartas? 
3) A arte e a ciência de confeccionar mapas é objeto de qual ciência? 
4) Mas para que os mapas sejam úties são necessárias algumas regras, que regras são essas? 
5) Quais os principais elementos que um mapa deve apresentar: 
6) Qual a finalidade da escala em um mapa? 
7) Liste os principais tipos de mapas que podemos encontrar. 
8) Atualmente recursos tecnologicos disponíveis, que fornecem informações para confeccção de mapas pelos 

cartógrafos? 
9) Que tipo de mapa permite verificar se a populaçao brasileira está concentrada mais próximo ao litoral ou 

no interior? 
10) Se uma industria produtora de sal pretendesse se instalar no Brasil, qual o tipo de mapa ela usaria para 

definir sua localização: Em quais estados ela poderia se instalar? 

OBSERVAÇÃO: Dúvidas poderão ser tiradas via whatsapp ou via meet no encontro já datado via whatsapp. 
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CIÊNCIAS – PROF.ª KARINA – 6º ANO 
2ºROTEIRO DE ABRIL 2021 

Neste roteiro faremos uma revisão sobre os temas abordados no roteiro 4 e 5 onde tratamos sobre 
as relações alimentares que ocorrem na natureza. Para realizar as atividades propostas, faça uma 
revisão dos roteiros anteriores lendo com atenção os textos ou assista os vídeos abaixo: 
https://www.youtube.com/watch?v=qQEFngqVaaA Cadeia e Teia Alimentar | ANIMAÇÃO 
Biologia Ilustrada. 
https://www.youtube.com/watch?v=9cOQZGRbJYI – CADEIA E TEIA ALIMENTAR | Prof. Paulo Jubilut 
NA ÁFRICA 
 

ATIVIDADES: 

1) Assinale a alternativa correta que indica como os seres vivos podem ser classificados de acordo com 
o modo de obtém alimento: 
a) (      ) Produtores, consumidores e decompositores. 
b) (      ) Herbívoros, carnívoros e onívoros. 
c) (      ) Fotossíntese, consumidor primário, carnívoros. 
 
2) Explique como cada grupo citado na resposta correta da questão anterior consegue seu alimento. 
 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

6) Observe a figura abaixo onde aparecem vários animais 

do Cerrado brasileiro: 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qQEFngqVaaA
https://www.youtube.com/watch?v=9cOQZGRbJYI
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Agora construa uma TEIA ALIMENTAR com os animais do Cerrado, incluindo todos os seres vivos 

mostrados na figura acima. Lembrando que ela sempre começa com o produtor e as setas ficam na direção de quem 

está servindo de alimento para quem. 
 

 

 

 

 

TEORIA – PROF.º OTANIEL – 6º ANO 

2ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
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    Resolva as contas acima, ao lado de figura: 

 

GEOMETRIA – PROF.º OTANIEL – 6º ANO 
2ºROTEIRO DE ABRIL 2021 

Revisão - Sólidos geométricos 
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Os sólidos geométricos são compostos por três elementos fundamentais: 

 Faces - cada uma das faces do sólido. 

 Arestas - retas que unes os lados do sólido. 

 Vértices - ponto de união das arestas.  

 Os sólidos possuem três elementos: arestas, vértices e lados 

A classificação dos sólidos está relacionada ao número de lados e ao polígono de sua base. Os 

sólidos mais comuns trabalhados na geometria são os sólidos regulares. 

Pirâmides 

As pirâmides são poliedros caracterizados por possuir uma base poligonal no plano e apenas um 

vértice fora do plano. Seu nome é representado pelo polígono que serve de base, os exemplos mais 

comuns são: 

 Pirâmide triangular; 

 Pirâmide quadrada; 

 Pirâmide quadrangular; 

 Pirâmide pentagonal; 

 Pirâmide hexagonal. 

Os prismas são caracterizados por serem poliedros com duas bases congruentes e paralelas, além 

das faces planas laterais (paralelogramos). Os exemplos mais comuns são: 

 prisma triangular; 

 cubo; 

 paralelepípedo; 

 prisma pentagonal; 

 prisma hexagonal. 

 

 

 

https://www.todamateria.com.br/prisma/


17 
 
Não-Poliedros 

Os chamados não-poliedros são sólidos geométricos que apresentam como característica 

fundamental ao menos uma superfície curva. 

Corpos Redondos 

Dentre os corpos redondos, sólidos geométricos que possuem uma superfície curva, os principais 

exemplos são: 

 Esfera - superfície curva contínua equidistante a um centro. 

Cilindro - bases circulares unidas por uma superfície circular de mesmo diâmetro. 

Cone - pirâmide de base circular. 

 

 Planificação de Sólidos Geométricos 

A planificação é a representação de um sólido geométrico (tridimensional) em um plano 

(bidimensional). Deve-se pensar no desdobramento de suas arestas e na forma que o objeto assume 

no plano. Para isso, deve-se levar em consideração o número de faces e arestas. 

Um mesmo sólido pode possuir diversas formas de planificação. 

Exemplos de planificação de um cubo 

 

Atividade  

1. Complete: 

 
 

Uma caixa como esta lembra um cubo. 

Este Poliedro tem _______ Faces, _________arestas e _______ Vértices.   

2) Dê o nome dos Poliedros que completa as frases. 

A) Tem 6 faces ,10 arestas e 6 vértices. 

(    ) Prisma de base Pentagonal 
(    ) Prisma de base  Hexagonal 
(    ) Pirâmide de base Pentagonal  
 

https://www.todamateria.com.br/a-esfera-na-geometria-espacial/
https://www.todamateria.com.br/cilindro/
https://www.todamateria.com.br/cone/
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B) Tem 6 faces, 12 Arestas e 8 vértices. 

  (    ) Prisma de base quadrada ou Paralelepípedo 
  (    ) Prisma  de base triangular  
  (    ) Pirâmide de base quadrada   
 

3) Qual é a principal diferença entre uma pirâmide e uma prisma. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA – PROF.ª LILIAN – 6º ANO 

2ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
Revisão Bimestral 

 

1- Das alternativas abaixo, qual item se encaixa com a função dos nossos ossos? 

A) Nutrição, alimentação. 

B) Sustentação e movimento. 

C) Alongamento e rolamento. 

D) Digestão e respiração. 

 
2- Em relação à má alimentação e a falta de movimento é correto dizer que: 

A) Aumenta o número de doenças. 

B) Proporciona um corpo saudável. 

C) Ajuda no crescimento. 

D) Melhora o funcionamento dos nossos órgãos. 

 
3- Os Jogos Olímpicos da Antiguidade teve seu inicio na: 

A) Alemanha. 

B) Estados Unidos. 

C) Grécia. 

D) Espanha. 

 
4- Observando as alternativas abaixo, assinale a alternativa incorreta: 

A) A pista oficial tem 400m de comprimento e cada raia (local onde o atleta vai correr) 

apresenta, no mínimo, 1,22m de largura. 

B) Os anéis olímpicos representam os Estados de um país. 

C) No salto em distância ou triplo, a tentativa será considerada nula se o atleta pisar além da 

tábua de impulsão. 

D) A atividade física proporciona ao nosso organismo, inúmeras vantagens, como melhora da 

coordenação motora e flexibilidade. 
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EDUCAÇÃO ARTÍSTICA – PROF.ª SILVIA – 6º ANO 

2ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
1º Aula Instrumentos musicais 

     Istrumento musical é um objeto ou aparelho construido ou adaptado para produzir sons musicais. 

São considerados sons musicais aqueles que podemos manipular algum dos parâmetros sonoros. 

Como já vimos anteriormente os parâmetros sonoros são: altura, duração, intensidade e timbre. 

     Existem diferenças entre os instrumentos musicais que podem ser: acústicos, elétricos e 

eletrônicos. 

     Instrumentos musicais acústicos: são todos os instrumentos que não utilizam meios elétricos ou 

eletrônicos para produzir som, esse instrumentos costumam ter um som mais limpo e suave. Exemplo 

atabaques, xilofone, flauta, violão, saxofone, etc 

     Instrumentos musicais elétricos: são construidos para serem intencionalmente eletrificados, com 

captadores embutidos que amplificam os sons produzidos. Exemplo: baixo, guitarra, piano etc 

     Instrumentos musicais eletrônicos utilizam  energia elétrica, circuítos eletrõnicos e sintetizadores 

digitais para produzir e modificar sons. O sampler é um equipamento muito usados eletronicamente. 

Consegue armazenar sons na memória e reproduzi-los posteriormente, um a um ou de forma conjunta.   

     As versões elétricas de instrumentos acústicos que são utilizados em apresentações tem um som 

mais estridente devendo ser corrigido eletronicamente. Exemplo violão, violino, piano  

Atividades 

Responda 

1º Com o instrumento que você criou é possível produzir um som longo?Por que? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2º Um grupo musical gravou um CD usando: guitarra, piano, violão elétricos e deu o nome de Acústico. 

Este título está  ______________________________________________________________________ 

3º Desenhe um instrumento e identifique se é acústico e elétrico. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Aula 2 Notação Musical      

     Notação  musical convencional é um sistema de escrita que representa graficamente uma obra 

musical. Na notação convencional utilizam-se um conjunto de símbolos (figuras ritmicas) que 

representam sons, silêncio e regras de interpretação, escritos numa pauta de cinco linhas, também 

chamados de pentagrama. As notas musicais são sete: Dó, Ré, Mi,Fá. Sol, Lá,Si e ficam assim 

distribuidas: 
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 Podendo se repetir em linhas acima (mais agudas) e abaixo (mais graves), chamada linhas 

suplementares. 

 

Figuras e valores 

     

 A figura ritmica é formada de até três partes: Colchete, Haste e Cabeça. 

 
      

     Figuras ritmicas estão relacionadas ao parâmetro das durações, cada figura representa uma relação 

proporcional no tempo veja o quadro a seguir 

 

 
 

Claves 

 

As claves (chaves) indicam qual a posição de uma das notas e todas as outras são lidas tendo a nota da 

clave como referencia, são três as claves:    

  

Aula 3 Atividades 

1º Coloque as notas  Mi, Sol, Lá, Si e Dó no pentagrama na ordem crescente como aparece           

                ________________________________ 

                ________________________________ 

                ________________________________ 

                ________________________________ 

                ________________________________ 

                 

 2º Escreva a figura ritmica correspondente a  seguinte nomeação 

a) Semibreve ____________ b) Seminima __________________ 

 

c) Colcheia______________ d) Mínima ____________________ 
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3º Quantas e quais são as notas musicais?_____________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

4º Qual o nome da única figura ritmica que não possui haste________________ 

 

Aula 4 Notação não convencional 

     Na notação musical não convencional ou Partituras criativas – as formas de notação são livres , não 

sendo obrigatorio seguir as regras da notação convencional. Da mesma forma que a partitura 

convencional,  sua função é orientar o interprete na execução da composição 

 

 
Atividade 

 

1º Crie uma partitura não convencional usando diferentes sons e pausa. OBS não esqueça de colocar a 

legenda como no modelo acima 

 

 

 

 

INGLÊS – PROF.ª ROSÂNGELA – 6º ANO 

2ºROTEIRO DE ABRIL 2021 
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NOTE: 

                                  He - para homem 

                                  She - para mulher 

                                   It - para objetos ou animais no singular 

                                   They - para pessoas, objetos ou animais 

 

1 - Substitua os nomes pelos pronomes: he, she, it e they: 

a) Pluft is magician                        

He is magician 

b) Marylin is a trapezista. 

________________________________________________________________________________ 

c) Rose is a dancer                         

________________________________________________________________________________ 

d) Peter and Ted are Clowns 

________________________________________________________________________________ 

e) My father is good      

________________________________________________________________________________ 

 

f) Peter and Mary are my parents. 

________________________________________________________________________________ 

g) The orange is sweet   

________________________________________________________________________________ 

h) My mother is hungry. 

________________________________________________________________________________ 

 

2 - Change to the  Plural:  

a) He is an artist.  

They are artists.             

b) She is a teacher.  

_______________________________________________________________________________ 

c) It is a dog. 

_______________________________________________________________________________ 

d) He is a good boy. 

_______________________________________________________________________________ 

e) She is a Students. 

_______________________________________________________________________________ 

 


