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NOME:______________________________________________________________________________6º_________ 

 

LEITURA, INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO TEXTUAL 

(LIPT 6º roteiro) 
     

Aulas 1 e 2: Querido (a) aluno (a), começaremos o nosso estudo sobre Linguagem verbal, linguagem 
não verbal e linguagem mista. Copie em seu caderno o conteúdo abaixo. Lembre-se de utilizar 
caneta para copiar o texto e capriche na letra. 

 

                            Linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista 

 Utilizamos a linguagem para a comunicação. Sem ela não há interação entre as pessoas. A 

linguagem compõe-se de elementos verbais e não verbais.  

 A linguagem verbal é o uso da palavra na comunicação, seja na oralidade (fala) ou na escrita. Ela 

está presente nos textos (livro, artigo, resenha, notícia, dentre outros). 

Exemplo de linguagem verbal 

 

 A linguagem não verbal não utiliza palavra na comunicação, ou seja, ela utiliza diversos signos 

visuais, sejam imagens, figuras, desenhos, fotos, símbolos, movimentos, cores, dentre outros. As imagens 

nas placas e as cores na sinalização de trânsito são exemplos desse tipo de linguagem. 

Exemplo de linguagem não verbal 

 

 As duas modalidades são muito importantes no dia a dia, no entanto, a linguagem verbal é a mais 

empregada. 

 Quando escrevemos um e-mail, utilizamos a linguagem verbal, expressa pela escrita, e quando 

observamos as cores do semáforo, estamos diante da linguagem não verbal. 

 Além da linguagem verbal e não verbal há a linguagem mista que utiliza essas duas modalidades, 

ou seja, utiliza a linguagem verbal e não verbal para produzir a mensagem. Utiliza-se esse tipo de 

linguagem em filmes, quadrinhos, charges, cartuns, tirinhas, placas, outdoors, cartazes de publicidade, 

dentre outros. 

Exemplo de linguagem mista 
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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. 

  

Aula 3: Leia com bastante atenção e responda às questões abaixo.  
 
 

                                    

                                                             ATIVIDADES 

1) Observe a tirinha abaixo para responder à questão proposta: 

 

 

As tirinhas são compostas pelo que se chama de linguagem mista. Quais os tipos de linguagens que 

participam da transmissão da mensagem nas tirinhas e nas histórias em quadrinhos? 

 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

2) Marque nos parênteses V para a afirmação verdadeira e F para a afirmação falsa: 

 

a) (    ) A linguagem verbal é aquela que utiliza a palavra na comunicação para transmitir a mensagem. 

 

b) (    ) Histórias em Quadrinhos, geralmente, apresentam linguagem verbal e linguagem não verbal. 

 

c) (    ) As placas de trânsito utilizam somente linguagem verbal. 

 

d) (    ) Linguagem verbal é aquela que transmite mensagens através de palavras e gestos. 

 

e) (    ) Os gestos, os símbolos, os desenhos e as placas são exemplos de linguagem não verbal. 

 

Aula 4: Explicação e correção das atividades através do Google Meet e Whatsapp. 
Caso você ainda não faça parte do nosso grupo entre em contato com a escola ou pelo whatsapp: 
(11)97520-5660. 
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NOME:______________________________________________________________________________6º_________ 

GRAMÁTICA 
1ª aula:    

EMPREGO DOS PORQUÊS 

Na língua portuguesa, existem 4 tipos de porquês: por que (separado e sem acento), porque (junto e sem 
acento), por quê (separado e com acento) e porquê (junto e com acento) que são empregados da seguinte 
forma: 

 Por que: utilizado em perguntas.  

Exemplo: Por que não voltamos para a casa? 

 Porque: utilizado em respostas.  

Exemplo: Porque agora não temos tempo. 

 Por quê: utilizado em perguntas no fim das frases. 

 Exemplo: Você não gosta dessa matéria, por quê? 

 Porquê: possui o valor de substantivo e indica o motivo, a razão.  

Exemplo: Gostaria de saber o porquê dele não falar mais comigo. 

Agora é sua vez. Vamos Treinar. 

1- Complete as frases com porque, porquê, por que ou por quê. 

a)  Você não saiu?______________? 

b) ______________ ela perdeu, fiquei triste. 

c)  A estrada ______________ andei não tinha fim. 

d)  Não entendi o _______________ de tanta reclamação. 

e)  Não sei _____________ fui mal na prova. 

2- Complete a piada abaixo usando: por que, por quê  ou porque. 

— Pedrinho, _____________ você não quer tomar banho? – perguntou a avó. 

— Querer eu quero, mas não posso. 

— Não pode_________________? 

— ___________________   eu tenho uma saúde de ferro e posso enferrujar. 

2ª aula  

Agora vamos aprender melhor, para isso acesse o link abaixo . 

Vídeo explicativo: “Uso dos porquês”. Assistir ao vídeo com atenção. 

https://www.youtube.com/watch?v=cmxbsTM3xME 

3ª aula 

Vídeo lúdico: “Jogo dos porquês” .Agora vamos aprender  brincando Assista ao vídeo e divirta-se! 

.https://wordwall.net/pt/resource/3336580/jogo-dos-porqu%C3%AAs-painel-1 

ORIENTAÇÃO: 
_Leia com atenção e copie a explicação do uso dos porquês em seu caderno, pois será seu material 

de estudo. Capriche na letra 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cmxbsTM3xME
https://wordwall.net/pt/resource/3336580/jogo-dos-porqu%C3%AAs-painel-1
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NOME:______________________________________________________________________________6º_________ 

 

GEOMETRIA 
 (6º Roteiro)

Aula 1 – MEDINDO O TEMPO 

Aula 2 – Orientação, explicação, revisão e correção pelos grupos do WhatsApp e Meet. Para 

aqueles que não tem acesso poderá pesquisar pelo site: https://www.somatematica.com.br/  se 

não conseguir, você pode entrar em contato com a escola para ajudarmos. 

Você também pode entrar em contato pelo Whatsapp (11) 97520- 5660 

 

ORIENTAÇÕES  

I.Se possível, volte para as anotações em seu caderno  dos roteiros anteriores das atividades 

remotas 

II.Resolva os exercícios no caderno e depois transcreva (passe) as soluções para a folha de 

atividades impressas. 

AULA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situações e problemas envolvendo medidas de tempo. 

 

 

 

 

https://www.somatematica.com.br/
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Agora é sua vez, tente resolver a questão abaixo: 

1) Lendo as informações no encarte do DVD a que pretendo assistir, vi que o filme tem duração 

de 168 minutos. Coloquei o DVD as 13h30min. A que horas terminarei de assistir o filme? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGORA VEJA SE VOCÊ SEGUIU ESTÁ ORDEM DE RACIOCÍONO. 

 

No próximo roteiro virão mais atividades para treinar. 

 

Até ó próximo. 

 

Raciocínio: 

 

2 horas têm 120 minutos 

168 – 120 = 48 minutos 

O filme tem duração de 2 horas e 48 minutos 

Como são 13h30min 

   13h 30min 

  +  2h 48min 

    15h 78min 

Mas 78 minutos correspondem a 1 horas e 18 minutos, ou seja: 

15h78min = 15h + 1h + 18min = 16h18min 

 

Portanto, o filme terminará às 16h18min 
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NOME:______________________________________________________________________________6º_________ 

 

TEORIA DA MATEMÁTICA (TM) 
6º roteiro (3º roteiro de abril). 

Aula 1 – OS NÚMEROS NATURAIS E OS PROCESSOS DE CONTAGEM 

Aula 2 – Orientação, explicação, revisão e correção pelos grupos do WhatsApp e Meet. Para 

aqueles que não tem acesso poderá pesquisar pelo site: https://www.somatematica.com.br/  se 

não conseguir, você pode entrar em contato com a escola para ajudarmos. 

Você também pode entrar em contato pelo WhatsApp (11) 97520- 5660 

 

Aula 3 e 4 – Exercícios  

Aula 5 – Correção pelo WhatsApp e Meet  

 

ORIENTAÇÕES  

III.Se possível, volte para os roteiros anteriores das atividades remotas 

IV.Resolva os exercícios no caderno e depois transcreva (passe para) as soluções para a folha de 

atividades impressas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.somatematica.com.br/
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Agora é com você! Leia com atenção  as imagens abaixo ( Se em sua folha a imagen não estiver 

boa , olhe no grupo de whatsapp ou no site , assim vera a imagem colorida). Responda: Quais 

deles representam numeros naturais? 
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NOME:______________________________________________________________________________6º_________ 

CIÊNCIAS 
6º roteiro 

 

 Aula 1- Leitura dos textos  

  Aula 2- Assistir aos vídeos disponíveis nos links: https://youtu.be/I-RlxfEvDOg      
https://youtu.be/wbFp7wtz9yQ  
   Aula 3- Acompanhar a explicação da matéria pelo Google meet e Whatsapp. Se não conseguir, 

você pode entrar em contato com a escola para ajudarmos. 

Você também pode entrar em contato pelo WhatsApp (11) 97520- 5660 

   Aula 4- Resolução do Exercícios. Observação, copiar e responder os exercícios também no 
caderno 

 

https://youtu.be/I-RlxfEvDOg
https://youtu.be/wbFp7wtz9yQ
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Responda: 
 

1. O que é Matéria? O que é Massa? O que é Volume? 
 
 

2. Em quais estados físicos podemos encontrar a matéria na natureza? 
 
 

3. Dê exemplos de misturas e descreva como são formadas. 
 
 

4. Descreva as misturas homogêneas e dê três exemplos. 
 
 

5. Descreva as misturas heterogêneas e dê três exemplos. 
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NOME:______________________________________________________________________________6º_________ 

HISTÓRIA 
 

PRÉ-HISTÓRIA – Parte 2 

Aula 1: Ler os textos e assistir ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=1XPL3hzuYRY&t=11s  

 

NEOLÍTICO 
 O Neolítico ou Idade da Pedra Polida, é reconhecida 

pelos historiadores como: “Revolução Agrícola e Pastoril”.  A 
agricultura (plantação de trigo, milho, mandioca, etc.) e o 
pastoreio (criação de porcos, cavalos, carneiros, etc.) foram 
essenciais no processo de fabricação de excedentes, garantindo 
os meios de alimentação nos períodos de seca e inundações. 
Nesse período o homem tornou-se sedentário com moradia fixa. 

Além disso, outras novidades surgiram:  Casas de 
madeira, barro, pedra e argila; substituição das roupas de pele 
animal por causa das técnicas de fiação e tecelagem etc. 
IDADE DOS METAIS 

Esse período proporcionou um expressivo avanço na 
metalurgia e nas técnicas de fundição. Ao poucos os metais foram substituindo o uso das pedras e 
madeiras, possibilitando a criação de novos utensílios. 

O primeiro metal a ser manuseado foi o cobre, seguido do estanho. Mais tarde o homem 
descobriu que a mistura entre os dois daria origem ao bronze, metal mais resistente usado como 
matéria-prima para construção de armas e ferramentas de plantio. 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/historia/prehistoria 

Aula 2: Responder as ATIVIDADES no roteiro e depois copiá-las no caderno para estudo. 

ATIVIDADES 
 

1) No Neolítico o ser humano tornou-se sedentário com moradia fixa, graças ao pastoreio e ao 
desenvolvimento da: 

a) agricultura                      b) pesca                          c) roda                           d) metalurgia 
 

2)  A revolução agrícola foi uma das marcas do período Neolítico. Escreva o nome de alguns 
produtos cultivados que começaram a cultivar: 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
3) Além da agricultura o homem começou a desenvolver o pastoreio. Cite alguns animais que 
começaram a criar nesse período. 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
4) Sobre a Pré-história coloque ( V ) para verdadeiro e ( F ) para falso: 

(      ) No PALEOLÍTICO o homem vivia em cavernas, tendas feitas com peles de animais. 
(      ) Nesse período aprendeu a dominar o fogo, através do atrito de pedras ou madeira. 
(      ) O NEOLÍTICO é marcado pela invenção da agricultura e pastoreio de animais. 
(      ) No NEOLÍTICO o ser humano continuou vivendo de forma nômade, sem moradia fixa. 
(      ) O primeiro metal a ser manuseado foi o ferro, era o resultado da mistura do cobre com 
estanho. 

Aula 3: Correção das atividades e tirar dúvidas pelo Watssap ou Google Meet. 
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Nome: ____________________________________________________________6º___ Nº ___  

 

Geografia- III atividade de abril (6º roteiro) 
   

    

 

 

 

 

 

CONTINUAÇÃO 

 6) Identifique os setores retratados nas imagens 1, 2 e 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OS SETORES DA ECONOMIA E AS CADEIAS PRODUTIVAS 

 CADEIAS PRODUTIVAS: As atividades econômicas estão agrupadas em três setores: primário, 

secundário e terciário. Esses setores são interdependentes, ou seja, dependem uns dos outros. Isso fica 

evidente quando consideramos a “cadeia produtiva”. 
 

O que é cadeia produtiva? Antes de qualquer produto chegar às mãos do consumidor final, ele passa por 

uma série de processos. Primeiro, o fabricante adquire a matéria-prima de um fornecedor. Depois, ele produz 

o item e vende para as distribuidoras. As distribuidoras, por sua vez, vendem para as lojas, e as lojas vendem 

para o consumidor.                                                                                                     

   É claro que cada produto tem um processo venda. Entretanto, de maneira geral, é todo esse processo que 

define uma cadeia produtiva. Conjunto de etapas consecutivas, ao longo das quais os diversos insumos 

sofrem algum tipo de transformação. Visto isso, separamos a cadeia produtiva em três etapas: 

Extração de matéria-prima, Transformação da matéria-prima em produto e Distribuição do produto final; 

( Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/brasil/a-importancia-agropecuaria-brasileira.htm) 

7). Relacione as colunas: 
(A) Agricultura 
(B) Pecuária 
(C) Agropecuária 
(   ) Conjunto de atividades que abrangem a agricultura e a pecuária. 
(   ) Utilização do solo para plantio e o cultivo de plantas. 
(   ) Utilização da terra para criação de animais, com finalidade econômica. 
 

  
 

Setor: Setor: Setor: 

Aula 1: Ler o texto e assistir o vídeo https://youtu.be/DosZIMFxC6I 

Aula 2: Responder as atividades do roteiro e copiá-las no caderno. 

Aula 3: Correção das atividades, tirar dúvidas pelo WhatsApp ou Google Meet. 

https://youtu.be/DosZIMFxC6I
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Nome: ___________________________________________________________6º___ Nº ___  

INGLÊS 
(6º Roteiro – 3º de abril) 

1 -  Greetings: 

 

 

  2 - Relacione as colunas corretamente 

a) Good afternoon!                         (   ) Eu estou bem, obrigada! 

b) How are you?                             (   ) Qual é seu nome? 

c) I am fine, thanks!                        (   ) Até logo!  

d) Come here!                                 (   ) Como você está? 

e) Nice to meet you!                        (   ) Boa tarde! 

f) See you tomorrow!                      (   ) Venha aqui! 

g) What is your name?                    (    ) Prazer em conhecê-lo 

 

  3 - Numbers: Let’s sing! 

       Complete a canção  “Ten little Indians” 

 

     One little, two little, --------------- little indians 

     Four little, ------------- little, ---------- little indians 

     ------------ little, ------------- little 

     Nine little indians 

     ------------- little indians boys!! 

     Ten little,------------ little. ----------- little indians 

     Seven little, -------- little, --------- little indians 

     ---------- little, ------------ little 

     ---------- little indians 

     One little Indian boy! 

    4 - Coloque o resultado da soma em Inglês: 

a) 9 + 7 =                                 e) 10 + 3 = 

b) 10 + 10 =                              f) 14 + 4 = 

c) 6 + 5 =                                  g) 7 + 5 = 

d) 9 + 8 =                                  h) 4 + 4 = 



Page: 14 of 17 

 

Nome: ____________________________________________________________6º___ Nº ___  

ARTE 
6º roteiro ( 3º de abril) 

 
Habilidades: (EF06AR22) Explorar e identificar diferentes formas de registro musical (notação musical 

tradicional e partitura tradicional, notação e partitura não tradicional e escrita gráfica). (EF06AR23) Explorar 

e criar improvisações e composições de modo a expressar ideias e registros musicais. 

COMO SE ESCREVE MÚSICA? 

 
  Podemos dizer que Música é a arte de combinar os sons e o silêncio. E para representarmos 

graficamente uma obra musical contendo ritmo, melodia e harmonia, é necessário utilizarmos um 

sistema de escrita ou registro musical que acontece por meio de um sistema baseado em sinais, 

símbolos e figuras tanto convencionais como não convencionais. 

 A notação musical convencional ou tradicional utiliza um conjunto de símbolos que 

representam sons, silêncios e regras de interpretação, escritos numa pauta com cinco linhas, 

também chamada de pentagrama. Veja abaixo exemplos de notação musical convencional: a 

partitura 

 

Partitura 

 

 

 

            Nota musical: é o elemento mínimo de um som, 

formado por um único modo de vibração do ar por suas 

características básicas como a duração, altura, intensidade 

e timbre.  

 

 Claves: servem para indicar ao músico como 

ler o pentagrama, isto é, a clave serve para dar 

nome e altura da nota. Temos 3 (três) tipos de 

claves. SOL, FÁ e DÓ 

 

 Notação musical não convencional: são os 

registros musicais que qualquer pessoa pode fazer 

utilizando símbolos de acordo com sua conveniência (gosto 

particular ou estilo). Os registros são feitos conforme a 

necessidade de representação de ritmos e escrita de sons 

fracos, médios, forte e outros. Veja os exemplos nas figuras 

1, 2 e 3.  

 

 

 

 

 

Figura 1 
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 Partitura não convencional: É uma forma mais 

livre de registro musical, que utiliza símbolos de criação 

livre, não seguindo regras convencionais de notação, 

por isso, considerada não convencional. Por conta 

dessa característica, esse tipo de partitura pode ter 

diferentes interpretações, roteiros aleatórios e de 

improvisação espontânea. Neste caso, é recomendável 

que se faça uma legenda (texto explicativo) para que 

outras pessoas possam entender. Veja o exemplo nas 

imagens. 
 

 

QUESTÃO 01. Registrando significados. 

 

- É possível registrar e/ou escrever um som?______Como? _________________________ 

- O que é nota musical?______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

- Quantas notas musicais existem?______Escreva quais____________________________ 

- Escreva o que significa pentagrama____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

- Escreva o que significa Claves________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

- Escreva o que é notação musical não convencional_______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

- Escreva o que é partitura não convencional______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

- Para que serve a legenda numa partitura musical não convencional?__________________ 

__________________________________________________________________________ 

- Se você tivesse de dar nome a esse tipo de escrita qual nome daria?_________________ 

 
FIGURA 2 

 
LEGENDA 

 

 
PARTITURA GRÁFICA 

 
FIGURA 3 
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Nome: ____________________________________________________________6º___ Nº ___  

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Educação Física (Roteiro 3 – Abril) 

JOGOS OLÍMPICOS 

     OS JOGOS OLÍMPICOS têm esse nome porque se referem a uma cidade da Antiga Grécia chamada 

de Olímpia, na qual era praticado jogos esportivos nos momentos de trégua entre uma guerra e outra. Tal 

prática também estava associada a rituais religiosos. 

     As Olimpíadas são um evento esportivo mundial no qual participam diversos países com a finalidade 

estimular a competição saudável entre os povos. Um evento grandioso, realizado a cada quatro anos 

desde sua criação, os Jogos Olímpicos simbolizam a unificação de diferentes raças, cores e etnias. 

Todos os povos unidos pela paixão ao esporte, este é o significado da bandeira símbolo dos jogos, criada 

pelo francês Pierre de Frédy, composta por cinco arcos entrelaçados, cada qual representando um 

continente. O símbolo olímpico mais conhecido, os anéis olímpicos, é composto por cinco anéis 

entrelaçados representando a união dos cinco continentes habitados (considerando 

as Américas do Norte e do Sul como um continente único), Europa, Ásia, Oceania e África. A versão 

colorida dos anéis, azul, amarelo, preto, verde e vermelho sobre um fundo branco, forma a bandeira 

olímpica. As cores foram escolhidas porque cada nação tinha pelo menos uma delas em sua bandeira 

nacional. A bandeira foi adotada em 1914, mas foi hasteada pela primeira vez apenas em 1920 nos Jogos 

Olímpicos de Antuérpia, na Bélgica. Desde então, é hasteada em cada celebração dos Jogos e em ações 

relacionadas ao COI. 

 

 

 

 
     A Tocha Olímpica, um dos principais símbolo dos jogos olímpicos, é desenvolvida a cada edição do 
evento com base nas características do país onde os jogos devem acontecer. Além disso, a tocha é 
carregada de significados que remetem à Grécia Antiga, onde as Olimpíadas tiveram sua origem. 
     O fogo, que é ateado na pira olímpica no palco de abertura dos jogos, é aceso 100 dias antes do começo 
da competição, em Olímpia, na Grécia, a partir da luz solar. Antes de embarcar para a cidade-sede, a tocha 
acesa passa por algumas cidades gregas e outras localidades no país que receberá os jogos. 

 

https://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2007/10/jogos-olimpicos.png
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     O revezamento da tocha, que antecede a abertura dos Jogos Olímpicos, é a representação de uma lenda 
grega. Nessa lenda, Prometheus (um titã defensor da humanidade) teria roubado o fogo, que representa a 
divindade e a sabedoria dos deuses, de Zeus e entregado aos seres humanos. 

 

Agora responda: 

1 – Por que é dado o nome de Jogos Olímpicos para esse evento? 

_____________________________________________________________________ 

2 – A Bandeira é um símbolo representado por cinco anéis, o que significa cada elo e suas cores? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

3 –A tocha Olímpica é outro símbolo das Olimpíadas, qual a importância dela na lenda grega? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 


