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NOME: __________________________________________TURMA:_______ 

PROFESSORA SARITA  ( WhatsApp: 011- 950208412 ) 

QUARTO ROTEIRO DE ATIVIDADES DE GRAMÁTICA- 6°ANO 

SINÔNIMOS E ANTÔNIMOS 

    Sinônimos são palavras que apresentam significados iguais ou semelhantes. 
Exemplos: 

Alegria = felicidade 

Longe = distante 

      Antônimos são palavras que apresentam significados contrários, ou seja 
diferentes. Exemplos: 

Alegria - tristeza 

Importante- insignificante 

Lista de palavras sinônimas e antônimas 

Palavra Sinônimo Antônimo 

 alegria  felicidade  tristeza 

 tranquilo  calmo  nervoso 

 rápido  veloz  lento 

 difícil  árduo  fácil 

 gostoso  delicioso  ruim 

 certo  correto  errado 

 são  saudável  doente 

 bonito  belo  feio 

 baixo  pequeno  alto 

 força  potência  fraqueza 

 corajoso  valente  covarde 
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ATIVIDADES 

 
 

1-Assinale a alternativa cuja frase apresenta antônimos. 
 

 (A) Ele é simpático e muito atencioso. 
 (B) Comprei bolacha doce e salgada. 
 (C) Aquela jovem é alta, esbelta e simpática. 
 

 
2- Identifique os sinônimos das palavras, relacionando as colunas1 e 2. 
 
Coluna 1- Palavras                      Coluna 2- Sinônimos      
   

A- Capaz                                      (   ) falha 
B- Façanha                                   (   ) apto   
C- Economizar                              (   ) proeza 
D- Deficiência                               (   ) poupar 
 
 
 
3- Assinale a alternativa em que as palavras são sinônimas, ou seja, têm 

o mesmo significado. 
 ( A ) Ele é ágil e esperto. 
 ( B ) Este rio é largo e fundo. 
 ( C ) Esta resposta está exata, correta. 
 
 
4- Assinale a alternativa em que as palavras são antônimas, ou seja, têm 

o significado contrário. 
 ( A ) Ele quer progredir, ficar rico. 
 ( B ) Esta carga é leve, parece pluma. 
 ( C ) Entre à esquerda, depois vire à direita. 

 
5- Escreva o antônimo das palavras: 
 

Pequena:____________ 
Entrar:______________ 

Forte:_______________ 
Triste:_______________ 

Não:________________ 
 

6- Escreva o sinônimo das palavras: 
 

Simples:_____________ 
Rápido:______________ 

Inocente:_____________ 
Pobre:_______________ 

Sincero:______________ 
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NOME:___________________________________TURMA:________ 

PROFESSORA SARITA (WhatsApp: 011-950208412) 

 

QUARTO ROTEIRO DE ATIVIDADES - LIPT/6°ANO 

 

 FÁBULA 

          A fábula é uma narrativa (história) contada e desenvolvida com 
personagens animais, que tem características e agem como seres humanos. 
Elas servem para transmitir uma moral, isto é, um ensinamento ou um conselho. 

               Leia a fábula abaixo e responda as atividades de interpretação: 

  
                               

 A raposa e a cegonha 
      

     Um dia a raposa convidou a cegonha para jantar. Querendo pregar uma peça, 
serviu a sopa num prato raso. Claro que a raposa tomou toda a sua sopa sem o 
menor problema, mas a pobre cegonha com seu bico comprido mal pode tomar 
uma gota. O resultado foi que a cegonha voltou para casa morrendo de fome. A 
raposa fingiu que estava preocupada, perguntou se a sopa não estava ao gosto 
da cegonha, mas a cegonha não disse nada. Quando foi embora, agradeceu 
muito a gentileza da raposa e disse que fazia questão de retribuir o jantar no dia 
seguinte. 

     Assim que chegou, a raposa se sentou lambendo os beiços de fome, curiosa 
para ver as delícias que a cegonha  ia servir. O jantar veio para a mesa numa 
jarra alta, de gargalo estreito, onde a cegonha podia beber sem o menor 
problema. A raposa, aborrecidíssima só teve uma saída: lamber as gotinhas de 
sopa que escorriam pelo lado de fora da jarra. Ela aprendeu muito bem a lição, 
enquanto ia andando para casa faminta, pensava: “Não posso reclamar da 
cegonha. Ela me tratou mal, mas fui grosseira com ela primeiro”. 

                                          Moral: Trate os outros assim como deseja ser tratado. 
                                                                                                                                                             

Esopo. Fábulas de Esopo.  
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Atividades de Interpretação do texto 
 

1-  Quais são os personagens da história? 

R.:  

2-  Quem é o autor do texto? E qual é o título do texto? 

R.:  

3-  Quantos e quais são os ambientes em que a história acontece? 

R.:  

4- O que a raposa fez com a cegonha? 

R.:  

5-  Em sua opinião qual foi o sentimento da cegonha ao sair da toca da raposa? 

R.:  

6-  Qual é a moral da história? Qual a sua opinião sobre ela? 

R.:  

7-  Em que situações do nosso cotidiano, você acha que essa que essa moral 
da história pode ser utilizada? 
 
R: 
 

8- A história trata especialmente da: 

(A) maldade. 

(B) esperteza. 

(C) gula. 

 

9- Este texto é: 

(A) um conto de fadas. 

(B) uma fábula. 

(C) um texto poético. 
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NOME: _______________________________________________________________________  
 

TEORIA DA MATEMÁTICA - Professoras Fernanda e Lilian 

MULTIPLICAÇÃO 
A multiplicação é uma adição de parcelas iguais. Os símbolos utilizados para demonstrar a 
multiplicação é (X) ou (.) a este chamamos de vezes. 
Veja: 3+3+3+3 = 12 
Podemos representar a mesma igualdade por: 4 x 3 = 12 ou 4 . 3 = 12 

TERMOS DA MULTIPLICAÇÃO 

 

ALGORITMO DA 
MULTIPLICAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exercícios: 

1. Para fazer uma jarra de suco de laranja são necessárias cerca de 6 laranjas. 
Uma lanchonete vende, em média, cerca de 50 jarras de suco de laranja por dia. Quantas 
laranjas no mínimo, o dono da lanchonete deve ter diariamente para atender a freguesia? 
 
 
 
 
 
 

2. Numa papelaria há 15 caixas com 12 lápis em cada uma.  
A) Para calcular de forma mais rápida o número total de lápis, podemos fazer uma operação. 

Que operação é essa? 
 
______________________________________________________________________ 

B) Que nome se dá aos números 15 e 12 nessa operação? 
 

_____________________________________________________________________ 
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C) Qual é o valor do produto? 

 

 

 

3. Identifique a propriedade usada, relacionando as colunas: 
 
(A) Propriedade Associativa ( ) 150 + 0 = 150  

(B) Propriedade Comutativa ( ) 6 + (14 + 2) = 22  

(C) Propriedade do Elemento Neutro ( ) 87 + 9 = 9 + 87 

4. Calcule: 
A) 15 X 7 = B) 13 X 5 =  C) 44 X 3 = D)   25 X 8 =  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

E) 13 X 4 =  F) 16 X 5 =  G) 28 X 2 =  H) 34 X 3 =  
 
 
 
 
 
 
 

I) 23 X 4 =  J) 34 X 26 K) 45 X 37 =  L) 63 X 18 =  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5) O médico receitou a André que andasse 1250 metros todos os dias para melhorar o seu 
estado físico. Quantos metros André vai andar em uma semana? 
 
 
 
 
 
 

Ficou com dúvidas? DICA de videoaula: https://youtu.be/qIu8AxqrzNI 
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NOME: _______________________________________________________________________ 
Professoras Fernanda e Lilian 

 

GEOMETRIA 

Sólidos Geométricos 
Os sólidos geométricos são figuras que, de acordo com suas características podem ser 
classificados em poliedros e corpos redondos. 
Os corpos redondos têm como principal característica a superfície arredondada. 

 

 
Esfera                    Cilindro      Cone   

 
Já os poliedros (poli = muitos; edros = faces) têm como principal características de faces planas. 

 

 
Bloco retangular  Cubo   Pirâmide 

 

Elementos de um poliedro 

 

O poliedro representado abaixo, cuja forma aparece em muitas construções e objetos, recebe o 
nome de bloco retangular. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Exercício 1. 
Observe as fotografias abaixo e faça as atividades propostas. 

 
a ) Escreva o nome de outros objetos ou embalagens que lembram os sólidos geométricos. 
 
 
 

b ) A caixa de creme dental lembra qual sólido geométrico? ______________________________ 
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c ) Qual dos objetos acima lembra o cilindro? _________________________________ 
d ) A casquinha de sorvete lembra uma esfera, um cone ou um cilindro? _____________________ 
 
Exercício 2. 
Nos sólidos geométricos que se seguem, identifique quais são os poliedros e os não poliedros? 

 
 
Poliedros: _____________________________   Não poliedros: _________________________ 

 
Exercício 3 
Qual a principal característica de um poliedro? 

 

 

Exercício 4 
Escreva o nome de cada forma, o número de faces, vértices e de arestas. 
 

 
 

Exercício 5 
Observe estes dois objetos: 
 

 
 

 

a) Quantos vértices tem o cubo? E a caixa? 
_____________________________________________ 

b) Quantas arestas tem o cubo? E a caixa?  
_____________________________________________ 

c) Quantas faces tem o cubo? E a caixa? Todas são planas?  
______________________________________________ 

d) Que conclusão se pode tirar observando o cubo e a caixa? 
______________________________________________ 

      e) Qual é a diferença entre as faces do cubo e as faces da caixa 
              _________________________________________________________      
 

Ficou com dúvidas? DICAS de videoaulas:  

https://youtu.be/l2bbSC778Wc 
https://youtu.be/t_ZHCkhuUH4 
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4ª ATIVIDADE DOMICILIAR HISTÓRIA                                 6 º ANO                  

Nome: _________________________________________________________   SÉRIE ______ 

 
Origens do Ser Humano: Criacionismo e Evolucionismo  
As origens do ser humano têm sido discutidas há séculos e até hoje não existe um consenso 
sobre a questão. Alguns creem no criacionismo, outros acreditam na evolução das espécies, já 
outros buscam as respostas em seres de outros planetas, entre outras teorias. 
A teoria criacionista foi feita a partir de conceitos judaico-cristãos que se encontram na Bíblia. “No 
princípio, Deus criou o céu e a terra (...)” – trecho retirado da Bíblia de Jerusalém. De religião em 
religião, todas acreditam que seu Deus tenha criado a tudo e a todos. Na bíblia, há um trecho que 
diz que nossa criação foi feita à “imagem de Deus”, dando a entender que Deus não é alguma 
coisa ou alguma força, mas alguém como nós. Para os que acreditam no criacionismo, os seres 
humanos são diferentes das demais criaturas por terem sentimentos, vontade, inteligência, moral, 
etc. 
Já a teoria evolucionista baseia-se nos estudos do cientista inglês Charles Darwin, que propôs o 
evolucionismo em um de seus livros, “A Origem das Espécies”. De acordo com Darwin, todos os 
seres vivos tiveram sua evolução a partir um ancestral comum. As mudanças ocorridas e as 
diferenças entre as espécies deram-se pelo processo de seleção natural, no qual os indivíduos 
que melhor se adaptam ao meio ambiente sobrevivem, deixando descendentes, que por sua vez 
também sofrem alterações em seu mecanismo biológico e deixam novos descendentes formando 
um círculo vicioso. 
Estudiosos e defensores da teoria evolucionista pregam que, em dado momento da evolução, os 
seres humanos e os macacos tiveram um ancestral em comum. Deste ancestral evoluíram dois 
grupos diferentes: um deles gerou o macaco e o outro gerou os seres humanos. 
Esta tese teve forte impacto na sociedade cristã do século XIX. Duramente criticado pelos 
religiosos, Darwin continuou suas pesquisas. Dentre os aspectos explorados por ele constam: 

1. O processo de evolução das espécies é gradual e contínuo. 
2. Todos os seres vivos descendem, em última instância, de um ancestral comum. 
3. O mecanismo pelo qual os seres vivos mudam e evoluem é a seleção natural: os 

indivíduos mais adaptados ao meio ambiente conseguem melhores resultados na luta pela 
sobrevivência. 

Fontes: 
COTRIM, Gilberto. História Global: Brasil e geral. São Paulo: Editora Saraiva, 2005. 
http://www.algosobre.com.br/historia/pre-historia-a-origem-do-homem.htm 
Texto disponível em: https://www.infoescola.com/antropologia/origem-humana/  
 
Atividades: 
1- Qual a principal fonte para o estudo do Criacionismo? 
a) (   ) Corão 
b) (   ) Torá 
c) (   ) Bíblia 
d) (   ) Guiness 
2- A teoria evolucionista baseia-se nos estudos do cientista inglês ___________________, que 
propôs o evolucionismo em um de seus livros, “A Origem das Espécies”. Complete: 
a) (   ) Thomas Hobbes 
b) (   ) Charles Darwin 
c) (   ) Harry Potter 
d) (   ) John Locke 
3- O mecanismo pelo qual os seres vivos mudam e evoluem é a seleção natural: os indivíduos 
mais _______________ ao meio ambiente conseguem melhores resultados na luta pela 
sobrevivência. Complete: 
a) (   ) Adaptados 
b) (   ) Fortes 
c) (   ) Sortudos 
d) (   ) Condicionados 
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NOME DO ALUNO (A):__________________________________________________ 

4ª ATIVIDADE   ANO: 6°       DISCIPLINA: GEOGRAFIA   PROFESSORA: CÁTIA 

Os pontos cardeais e a rosa dos ventos 

Tomando como referência, foram criados os chamados pontos cardeais — leste, oeste, 

norte e sul —, determinados da seguinte forma:  

• No horizonte, a direção em que o Sol nasce é o Leste (L) ou este (E), também chamado de 

oriente, que quer dizer “nascente”; 

• No horizonte, a direção em que o Sol se põe é o Oeste (O ou W) ou ocidente, que quer dizer 

“poente”.Conhecidos esses pontos, foram criados outros dois: o norte (N), também chamado de 

boreal, e o sul (S), também denominado austral. 

Ao observar ao lado, você perceberá que 

podem existir outras direções entre os pontos 

cardeais. Por isso, foram criados mais 12 pontos 

que, somados aos quatro cardeais, totalizam 16. 

Esses pontos complementares são os pontos 

colaterais e os pontos subcolaterais. Juntos, os 

pontos cardeais, colaterais e subcolaterais 

formam a chamada rosa dos ventos: 

 

1)Quais são os pontos cardeais? 

           2) Quais são os pontos colaterais? 

           3) Quais são os pontos que formam a Rosa dos Ventos? 

4) Indique o ponto cardeal onde o Sol se põe. 

  

Fonte: encurtador.com.br/hkpV4 

Figura 4 

EM Educador Paulo Freire 
  1 

11



Atividade 4 de Ciências – 6º Ano Abril/2021  E.M. "Prof. Educador Paulo Freire"  

  

Nome:___________________________________________________________ 6º Ano:_______  

 

CADEIAS ALIMENTARES 

 

As relações alimentares entre organismos nos ecossistemas podem ser representadas pelas 

cadeias alimentares. Uma cadeia alimentar é formada por uma sequência de interaçõesentre 

diferentes organismos que servem de alimento uns aos outros. As setas partem de um ser vivo que 

serve de alimento em direção a outro que dele se alimenta. 
 

 
 

 

Em um ecossistema, as cadeias alimentares não ocorrem isoladamente, mas se interagem, 

formando as teias alimentares. A teia alimentar mostra as relações alimentares entre os organismos 

de um dado ecossistema, mas não de forma unidirecional. As teias são formadas por várias cadeias 

alimentares que se cruzam, demonstrando, assim, que um dado organismo pode ter diferentes 

hábitos alimentares e, consequentemente, ocupar mais de um nível trófico em um ecossistema. 

 
 

Níveis tróficos da cadeia alimentar 

 

 As cadeias alimentares são compostas de um produtor, um ou mais consumidores e 

decompositores. Cada um desses seres vivos corresponde a um elo na cadeia alimentar. Cada 

posição na cadeia alimentar é denominada nível trófico. Veja a seguir os níveis tróficos mais 

comuns. 

• Primeiro nível trófico: é ocupado pelos produtores, como plantas terrestres e aquáticas. 

• Segundo nível trófico: é ocupado pelos consumidores primários, que se alimentam de 

produtores. 

Neste exemplo de cadeia 

alimentar, a planta produz o seu 

próprio alimento através da 

fotossíntese e faz parte da 

alimentação do grilo, que é 

consumido pelo sapo, e este, 

consumido pela cobra. 
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• Terceiro nível trófico: é ocupado pelos consumidores primários, que se alimentam dos 

consumidores primários. 

• Quarto nível trófico: é ocupado pelos consumidores terciários, que se alimentam de 

consumidores secundários. 

Após o quarto nível pode vir o quinto, o sexto e assim por diante. 

 

 
 

Atividades: 

 

1) Um cientista estudou o conteúdo do estômago de uma espécie animal e descobriu que nele 

só havia plantas. Esse animal é um: 

 

a) produtor. 

b) consumidor primário. 

c) consumidor secundário. 

d) consumidor terciário. 

e) decompositor. 

 

2) Analise a cadeia alimentar com os seres vivos indicados abaixo e depois responda as questões 

a seguir. 

 
 

Sobre esta cadeia alimentar: 

 

a) Qual é o ser vivo é o produtor? 

________________________________________________________________________ 

 

b) Quantos níveis tróficos existem? 

________________________________________________________________________ 

 

c) Quais são os seres vivos consumidores? 

________________________________________________________________________ 

 

d) Que organismo não aparece, mas sempre está presente em todas as cadeias alimentares? 

________________________________________________________________________ 
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4º Roteiro – Educação Física - Prof. Marcos - 6º ano A, B, C 

E.M. “Educador Paulo Freire” 

 
DANÇA DE RUA  

 
A dança de rua, ou Street Dance é um conjunto de estilos de danças que 
possuem movimentos detalhados (acompanhados de expressão facial), com as 
seguintes características: 
* Fortes 
* Sincronizados e harmoniosos 
* Rápidos 
* Simétricos de pernas, braços, cabeça e ombros 
* Assimétricos de pernas, braços, cabeça e ombros 
* Coreografados 
As músicas, independente do estilo de Street Dance, têm a batida forte como 
principal característica. 
A dança de rua originou-se nos Estados Unidos, em 1929, época da quebra da 
bolsa de Nova York e da grande crise econômica. Músicos e dançarinos dos 
cabarés americanos urbanos, desempregados como conseqüência da crise, 
passaram a realizar suas performances nas ruas. 
Nas décadas seguintes (30 e 40) outros ritmos de origem afro-americana, 
como o Blues e o Rhytmand Blues influenciaram a dança de rua. No fim dos 
anos 60, o cantor americano James Brown criou um novo ritmo que influenciou 
muito a dança de rua: o Soul (ritmo de origem afro-americana). Mais tarde, o 
funk (também de James Brown), a música Disco e o Rap também influenciaram 
a dança de rua. O Breaking surgiu na década de 80 como uma vertente da 
dança de rua, e foi disseminado pelo mundo rapidamente, tendo como principal 
precursor o americano Michael Jackson. 
Mais do que um estilo de dança influenciado por vários ritmos, a dança de rua 
sempre foi associada à cultura e a identidade negra, sobretudo a partir da 
década de 70. Nesse período, o movimento que teve início com a dança se 
estendeu para outras manifestações culturais e artísticas, como a pintura, a 
poesia, o grafite e o visual (modo de se vestir, de andar, etc.). A esse novo 
estilo nascido nos guetos nova-iorquinos (Bronx, Brooklin e Harlem) deu-se o 
nome de Hip – Hop. 
Os quatro elementos culturais que compõem o movimento Hip – Hop são: rap 
(ritmo e poesia), grafites (assinaturas), Dj’s e Mc’s, e Street Dance. 
Alguns autores dividem a dança de rua em dois tipos: o Hip – Hop (movimento 
cultural, de rua) e a Street Dance (dança oriunda de academias e escolas de 
dança. 
 
 
Responda: 
 
01- Quais as características do street dance? 
02- Qual a principal característica da música do street dance? 
03- Em que ano e em que país originou a dança de rua? 
04- Quais os 4 elementos culturais que compõem o movimento Hip – Hop? 
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4º ROTEIRO     6º ANO 

FAMÍLIAS DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS  

Os Instrumentos Musicais são organizados em Grupos, que são conhecidos como Famílias. As 
principais famílias de instrumentos são: Cordas, Madeiras, Metais e Percussão, cada família tem 
suas características. Nas Cordas, os músicos produzem o som ao passarem um arco por cordas, 
ou mesmo ao dedilharem as mesmas. Já nas Madeiras e Metais, os sons são produzidos pelo 
sopro dos músicos. Por fim, dos instrumentos de Percussão os músicos obtém o som ao 
percutirem ou agitá-los.  

A FAMÍLIA DAS CORDAS - Esta família é formada por: violinos, violas, violoncelos, violões, 
guitarras, contrabaixos, cavaquinhos, entre outros. O piano e o cravo apesar de serem 
instrumentos de teclas, também se encaixam na família das cordas, pois cada tecla aciona um 
mecanismos que é ligado a uma corda, e é essa corda dentro do piano ou cravo que emite o som.  

A FAMÍLIA DAS MADEIRAS - Os instrumentos da família das madeiras são: flautas, flautins ou 
piccolos, oboés, clarinetes, clarones, saxofones e fagotes.  

A FAMÍLIA DOS METAIS - A família dos metais é formada por: trompas, trompetes, trombones, 
bombardinos (euphonium) e tubas.  

A FAMÍLIA DA PERCUSSÃO - A família da percussão é bem grande, é formada por: tímpanos, 
tambor, bumbo, caixa, xilofone, triângulo, pratos e carrilhão, pandeiro, atabaque, timba, bateria, 
entre outros. 

ATIVIDADES 

1- Encontre no caça-palavras abaixo os instrumentos musicais e classifique-os na tabela. 

Violino – Tímpano – Viola – Trombone – Harpa - Flauta transversal – Oboé – Pratos- Bumbo – 
Trompa – Sino – Tuba – Triângulo – Caixa – Violoncelo – Xilofone – Clarinete - Trompete 

 

CORDAS MADEIRA METAIS PERCUSSÃO 
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2- Complete a cruzadinha com os nomes dos instrumentos musicais. 
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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 
 
 
 
 
 
 

20

mailto:denisecresciulo@gmail.com
mailto:neuzaprofgarcia@gmail.com
mailto:educafisicamk@gmail.com
mailto:tiraduvidaef@gmail.com
mailto:laura.greis@yahoo.com.br

	capa atividade mk 6º ANO
	6º ano gramatica
	6º ano lipt
	6º teoria
	6º ano - geometria
	6º ano - historia
	6º ANO - geografia
	6ºAno - ciencias
	6º ANO INGLES
	6º ano - ed. fisica
	6º ano - ed. artistica
	CONTATOS



