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Nome :____________________________________________________________6º ano ____ Nº ___  

 
Ensino: Fundamental II – 2º Bimestre – nº celular ____________________________ 

 

DATA DE ENTREGA: 03/05 

ATENÇÃO ESTUDANTES, a partir deste roteiro iniciaremos as atividades para o 2º bimestre. É 

IMPORTANTE QUE COLOQUE OS NOMES EM TODAS AS FOLHAS. 

_______________________________________________________________ 

Disciplinas (campo exclusivo para preenchimento dos professores, não preencher.) 

Português: 

Gramática                                                                   Ciências:  

LIPT  

Matemática: 

 TM                                                                                Inglês:  

Geometria                                                                       História: 

   

                                                                                   Educação Física: 

Geografia:                                                              Educação Artística:  
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NOME:______________________________________________________________________________6º_________ 

LEITURA, INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO TEXTUAL 

(LIPT 7º roteiro) 
                                                     Atividade de LIPT      4º Roteiro de Abril  

Aula 1: Querido (a) aluno (a), copie o texto abaixo em seu caderno. Lembre-se de utilizar caneta e 
capriche na letra. 
 

  

                                          Os emojis como forma de comunicação 

 Como vimos anteriormente, há três tipos de linguagens: linguagem verbal, linguagem não verbal e 

linguagem mista. 

 Atualmente, muitas pessoas utilizam os emojis como forma de comunicação em mensagens de 

texto. Se você quer transmitir uma emoção em mensagem via smartphone ou em conversas virtuais nas 

redes sociais, provavelmente já deve ter usado o coração, a mão de “joinha”, as palmas ou a cara feliz 

amarela. 

 O emoji é uma forma de linguagem pictográfica (comunicação através de imagens que 

transmitem ideias) em mensagens de texto. Surgido no Japão na década de 1990 foi criado por uma 

companhia telefônica como uma opção para deixar as mensagens mais divertidas e emocionais. 

Aula 2: Responda à questão 1. 
 

             

1) Os emojis foram criados com o objetivo de aprimorar a comunicação da população japonesa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre essa linguagem é correto afirmar: (marque x na alternativa correta). 

 

a) (    ) Os emojis complementam a linguagem verbal expressando as emoções de quem envia a 

mensagem. 

b) (    ) Os emojis utilizam a linguagem mista em que há o uso da linguagem verbal e não verbal. 

c) (    ) Os emojis representam uma linguagem verbal expressa por diversas figuras. 

d) (    ) Os emojis não representam uma forma de comunicação. 

 

Aulas 3 e 4: Leia com bastante atenção o texto e depois copie o texto no caderno, substituindo os 
emojis pelas palavras que eles representam. Esse texto deve ser escrito a lápis. 
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NOME:______________________________________________________________________________6º_________

GRAMÁTICA

 

GRAMÁTICA (4º roteiro de abril) 
 
Leia a tirinha abaixo e assinale a resposta certa na questão 1 

 

 
 

1- Observe o segundo quadrinho, é correto afirmar que usamos por que (separado e sem 
acento), pois se trata de: 
(A) possuir valor de um substantivo.                (C) utilizado em resposta. 
(B) utilizado em perguntas.                              (D) utilizado em final de frases. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- Assinale a alternativa correta em relação à ortografia da palavra destacada: 
 
(A) Hoje eu vou tirar uma sexta após o almoço. 
(B) Naquela sesta cabe muitas laranjas. 
(C) Forte abraço e vamos aproveitar a noite de sexta. 
(D) Carla foi a cesta aluna a se apresentar. 

 
Leia a tirinha de Armandinho e assinale a resposta correta da questão 3 
 

                

Observe a grafia e o significado das palavras abaixo. 
SEXTA / SESTA / CESTA 
 
Sexta – Dia da semana ou numeral ordinal relativo ao seis. 
Sesta – Sono de curta duração que acontece depois do almoço. 
Cesta – Recipiente onde se guardam ou transportam várias coisas. 
 

3- O efeito de sentido da tira ao lado é 
causado através: 

(A) Da rotina de afazeres que o 
menino tem durante o dia. 

(B) Do fato de “cestas, sestas e 
sextas” terem os mesmos 
significados. 

(C) Da semelhança gráfica entre as 
palavras “cestas, sestas e sextas”, 
mas com significados totalmente 
diferentes. 

(D) Do fato de todas as palavras 
serem iguais. 
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NOME:______________________________________________________________________________6º_________ 

GEOMETRIA 
 (7º Roteiro – 4º de Abril)

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. 

 

ORIENTAÇÕES  

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

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

atividades impressas. 

 

AULA 2 

Exercícios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.somatematica.com.br/
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NOME:______________________________________________________________________________6º_________ 

TEORIA DA MATEMÁTICA (TM) 
7º roteiro (4º 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. 

Aula 3  e 4– Exercícios  

Aula 5 – Correção pelo WhatsApp e Meet  

 

ORIENTAÇÕES  

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

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

atividades impressas 

 

 

AULA 4 E 5 – Exercícios de Fixação. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.somatematica.com.br/


Page: 7 of 15 

 

NOME:______________________________________________________________________________6º_________ 

CIÊNCIAS 
7º roteiro – 4º de abril 

 
 Aula 1- Leitura dos textos  
   Aula 2- Assistir aos vídeos disponíveis nos links: https://youtu.be/SnmIpgVX3pI              
https://youtu.be/n6lcjSneAWM  
   Aula 3- Acompanhar a explicação da matéria pelo Google meet.  
   Aula 4- Resolução do Exercícios. Observação, copiar e responder os exercícios também no 
caderno 
 

https://youtu.be/n6lcjSneAWM
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Responda: 
 

1- O que são transformações físicas? Dê dois exemplos. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

2- O que são transformações químicas? Dê dois exemplos. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

3-Nos fenômenos abaixo, aponte quais são fenômenos físicos e quais são fenômenos químicos: 

a) Fusão do ferro____________                                    

b) Combustão da gasolina no carro_____________ 

c) Evaporação da água_____________ 

d) Queima de papel_____________ 

 

4 -Assinale a alternativa correta:  Quando uma substância muda de tamanho, forma, aparência 
ou volume, sem alterar sua composição, temos um fenômeno: 

a) físico. 

b) químico. 

c) nuclear. 

d) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 
 
Para Facilitar: 
 

Exemplos:  

Transformação: 

Física = Cortar papel 

Química =  queimar o 
papel 
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NOME:______________________________________________________________________________6º_________ 

HISTÓRIA 

PRÉ-HISTÓRIA AMERICANA 
 

Depois de muitos anos de estudo, arqueólogos perceberam que a única espécie humana que 

existiu na América foi o homo sapiens. Isso significa que o homem moderno migrou para o nosso 

continente depois de ter se desenvolvido na África, na Ásia e na Europa. 
 

Aula 1: Ler os textos e assistir ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=odL27T9Ae 

 

Chegada do Homem à América  
Quando os colonizadores europeus chegaram à América, ela já era povoada. Existe uma 

grande discussão acerca do modo pelo qual o homem conseguiu chegar ao continente, tendo em 

vista que não havia ligação desse com outro continente por meio de terras emersas. 

Atualmente, existem duas teorias que tentam explicar a chegada do homem ao continente 

americano: a teoria transoceânica e a teoria de Bering.  

De acordo com a teoria de Bering, o homem teria chegado à América através do Estreito de 

Bering, localizado entre o extremo leste do continente asiático e o extremo oeste do continente 

americano, os dois pontos se encontram separados por 85 km. Segundo essa teoria, a chegada do 

homem ao continente americano ocorreu há, aproximadamente, 50 mil anos, quando nômades 

asiáticos atravessaram o Estreito de Bering; que nesse período encontrava-se congelado em razão 

da era glacial, formando assim uma ponte natural entre os dois pontos. A partir daí o homem migrou 

até a parte meridional do continente americano.  
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Segundo a teoria transoceânica, há cerca de 10 mil anos os homens que habitavam a 

Polinésia (na região da Oceania) se locomoveram em direção à América do Sul em pequenos 

barcos. Esses teriam se movido por meio das correntes marítimas que os conduziram. 

Essas são teorias que possuem maior aceitabilidade no meio científico, mas não se tem 

certeza quanto às suas afirmações.      

 
 https://brasilescola.uol.com.br/geografia/como-homem-chegou-america 

 

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

 
1) Considerando o que estudamos nos roteiros anteriores e observando o mapa acima, o ser 
humano surgiu na ....................., depois espalhou-se para os outros continentes: 

a) África                         

b) América                          

c) Europa                                

d) Ásia 

 

2) Após ler o texto observe no MAPA e escreva no círculo o número da teoria que aparece 
representada no mapa: 

 

Teoria de Bering, os seres humanos atravessaram há 50 mil anos, uma estreita faixa de 
terra chamada Estreito de Bering, que ligava os continentes asiáticos e americanos. 

 

Teoria transoceânica, há cerca de 10 mil anos os homens que habitavam a Polinésia (na 
região da Oceania) se locomoveram em direção à América do Sul em pequenos barcos. 

 

 

 

Aula 3: Correção das atividades e tirar dúvidas pelo Watssap ou Google Meet. 

 

  

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/como-homem-chegou-america
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Nome: ____________________________________________________________6º___ Nº ___  
 

GEOGRAFIA 

 
 

 

 

IV atividade de abril (7º roteiro) 
 
 
 
 
 
 

 
CONTINUAÇÃO 

Ao consumirmos determinados produtos, fazemos parte de relações entre diferentes lugares e 
setores econômicos. Observe as imagens, e responda as questões 1, 2, 3 e 4. 
 

 
 
Questão 1- Ordene as imagens acima escrevendo os números de acordo com as etapas de 
produção do lápis. 
 
 
Questão 2- De onde vem a madeira, uma das matérias-primas para a produção desse lápis? 
 
 
Questão 3- Onde essa matéria-prima é transformada em um produto? 
 
 
Questão 4- De acordo com as imagens, selecione cada etapa que corresponde ao: 
 
Setor primário: 
 
Setor Secundário: 
 
Setor terciário: 
 
 
Questão 5- O que é reflorestamento? 
 
 
 
 
 
CASTROGIOVANNI, Antônio Carlos (Org.). Geografia em sala de aula: práticas e reflexões.2. ed. Porto Alegre: 
Editora da UFRGS,1999. P.11-12 

Aula 1: Ler o texto e assistir o vídeo https://youtu.be/QOWIzBw1dGA 

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

Aula 3: Correção das atividades, tirar dúvidas pelo WhatsApp ou Google Meet. 
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Nome: ___________________________________________________________6º___ Nº ___  

INGLÊS 
(7º Roteiro – 4º de abril) 

Aula 1 – Everyday words 

 

 

1) Como dizemos, em inglês, as palavras relacionadas às imagens? 

 

Aula 2 – Yeah, we speak English! 

Assista ao vídeo a seguir: https://www.youtube.com/watch?v=zaKxLIs8RWI 

Faça um mapa mundi localizando os seguintes países citados no vídeo: Estados Unidos, Canadá, 

Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda do Norte, República da Irlanda, Austrália, Nova Zelândia, África 

do Sul, Guiana, Índia (língua não-oficial, apenas falada). 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zaKxLIs8RWI
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NOME: ____________________________________________________________6º___ Nº ___  

ARTE 
7º roteiro (4º de abril) 

 
 

COMO SE ESCREVE MÚSICA? 

 

QUESTÃO 02. Escrita de Notas musicais convencionais. Faça um pentagrama abaixo (não 

esqueça que precisa ter cinco linhas e quatro espaços) e nele escreva as notas musicais. Dó, 

Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. 
 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 03: Notação não convencional: Escolha uma sequência de sons, altos, baixos, grave, 

agudo, forte, fraco, grosso e fino, do mais fraco para o mais forte e vice-versa. Agora faça um 

registro de notação para esses sons. Pode utilizar formas geométricas, cores, desenhos ou figuras 

para representar os sons. A sequência da escrita é de sua escolha. Veja exemplo no texto com a 

figura 1, 2 e 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 04: Legenda não convencional: Escreva os tipos de sons que podem representar os 

símbolos e as formas geométricas abaixo encontradas em uma partitura não convencional. 
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Nome: ____________________________________________________________6º___ Nº ___  
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
 (roteiro 4 – Abril) 

 

Modalidades Olímpicas 

Durante milênios, agregaram-se novos tipos de desportos nos Jogos Olímpicos chegando 

hoje ao número de 42 modalidades, derivadas de 33 esportes diferentes. Para a realização de 

todas 306 provas na edição do Rio 2016, são necessários 19 dias. 

Dentre as pioneiras está o Atletismo, com provas de velocidade, meio-fundo e fundo, que 

variam de 100 a 5 mil metros, contendo também corrida de obstáculos. Pouco, se comparado com 

a maratona, que equivale a 42,195km e a Marcha Atlética, que diferencia-se pelo fato do atleta 

sempre manter um dos pés no solo durante as passadas. 

Tipos de Esportes Conjunto sem interação entre adversários 

Esportes de marca: são os esportes que consideram a comparação entre o alcance de índices, 

que podem ser mensurados com metros, segundos, quilos, etc. Uma característica marcante 

desses esportes é a quebra de recordes. Exemplos: todas as provas do atletismo, patinação de 

velocidade, remo, ciclismo, levantamento de peso, natação, etc.  

Esportes técnico-combinatórios: são os esportes que são comparados à beleza estética e o grau 

de dificuldade dos movimentos executados pelos (as) atletas, de acordo com padrões ou critérios 

estabelecidos nas regras de cada modalidade. Exemplos: todas as modalidades de ginástica 

(acrobática, aeróbica esportiva, artística, rítmica, de trampolim), patinação artística, nado 

sincronizado, saltos ornamentais, skate, slackline, surf, etc.  

Esportes de precisão: nesses esportes é comparado o desempenho de atingir com um objeto 

algum tipo de alvo estático ou em movimento. A pontaria é a capacidade mais importante nesses 

esportes. Exemplos: bocha, golfe, sinuca, tiro com arco, tiro esportivo, etc.  

Conjunto com interação entre adversários Esportes de combate: esses esportes são sempre 

individuais e têm como objetivo central vencer o oponente através de toques, desequilíbrios, 

imobilizações, exclusão de determinado espaço, contusões, combinando ações de ataque e 

defesa. Exemplo: boxe, esgrima, jiu-jítsu, judô, karatê, sumô, taekwondo, etc. 

 Esportes de campo e taco: são os esportes nos quais a estratégia de jogo para pontuar requer o 

ato de rebater a bola o mais longe possível e tentar percorrer no campo a maior quantidade de 

bases. Nessas modalidades, os times alternam entre ataque e defesa e, no início do jogo, o time 

que está defendendo sempre começa com a posse da bola para que a dinâmica do jogo seja 

possível. Exemplo: beisebol, softbol. 

 Esportes com rede divisória ou parede de rebote: são as modalidades nas quais o objetivo 

principal é lançar, bater ou arremessar a bola ou objeto de mesma função para a quadra adversária, 

sobre uma rede ou rebatendo contra uma parede, dificultando interceptação da defesa do 

adversário para que a bola ou o objeto toque o chão e o ponto seja computado. Podemos citar 

como exemplos de esportes com rede divisória o voleibol, vôlei de praia, tênis, badminton, peteca.  
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E como exemplos de esportes com parede de rebote, a pelota basca, raquetebol, squash, 

etc. Esportes de invasão: para a disputa desses esportes existem duas equipes que possuem uma 

meta a ser defendida e a meta do adversário para ser invadida e atacada, a fim de computar pontos. 

A transição de ataque para defesa acontece a todo o momento. A manutenção da posse de bola é 

de suma importância para a eficiência do ataque e, nesse momento, a defesa deve se posicionar 

da maneira mais adequada para retomar a posse da bola e passar a atacar. As metas a serem 

defendidas e/ou atacadas estão sempre posicionadas nas linhas de fundo dos campos ou quadras 

retangulares, características desses esportes. Exemplo: basquetebol, frisbee, futebol, futsal, futebol 

americano, handebol, hóquei na grama, lacrosse, polo aquático, rúgbi, etc. 

 

    Agora vamos pesquisar, 5 Esportes Olímpicos e faça um breve histórico de 2 modalidades do 

esporte de marca.  

 

 


