
Língua  Portuguesa

6° AULA  COMPENSATÓRIA- 27/4/2020 – 6° ANO (61 e 62)  

 

Está semana iniciaremos as atividades sobre GÊNEROS TEXTUAIS.  



ATIVIDADE 6° ANO- 27/04/2020 

➔ Descubra a receita que seus familiares mais gostavam de comer 

quando eram crianças; 

➔ Escreva a receita em seu caderno, como passo a passo do que fazer; 

➔ Faça a receita com sua família. Se possível filme para nos mostrar na 

prática como se faz e depois nos mande o vídeo; 

 

 

 

➔ Jogo da memória dos gêneros textuais- Monte o seu e jogue em casa:  

 





Língua Inglesa

Pintar de YELLOW o resultado CORRETO e escrever por extenso EM INGLÊS:
Exemplo:
7X5=35(PINTA O NÚMERO 35 DE YELLOW) e escreve por extenso EM INGLÊS: 
thirty-five(35)
Escrever por extenso no CADERNO!!!



Matemática







Ciências

A Crosta Terrestre e sua composição 

As atividades dessa semana consistem na utilização do livro didático. As 

instruções a seguir devem ser realizadas. 

1º) Fazer a leitura e compreensão da página 80 até a 83. 

2º) Responder as seguintes questões: 

1- O que são minerais? 

2- O que são rochas? 

3- O que são Minérios? 

3º) Responder as duas questões da página 81, com o título “Começando a 

unidade”. 

4º) De forma individual fazer a atividade da página 83, com o titulo “De olho no 

tema” 

Sugestão de vídeo de apoio didático 

“Formação da crosta terrestre” do canal Reynaldo Romagnole, link do canal: 

https://www.youtube.com/watch?v=2lWD4kdC6mU 

6º ANO 

Ciências 



História







Geografia
AULA DE GEOGRAFIA 6 ANO   PROFESSORA MAIARA 

Nosso município Cristal 

 HINO DE CRISTAL 

 

Letra: Gelson Luis Souza Machado 

Música: Gelson Luis Souza Machado/Heliomar Lindmann 

Arranjo: Cassiano Lacerda 

Cristal, em teu céu azulado 

O vento sul assovia 

Em teus campos de flores 

bordados 

Um novo amanhã prenuncia 

Majestosas são as águas do teu rio 

Tudo aqui é encanto e esplendor 

Tens na origem um povo bravio, 

Ordeiro e trabalhador 

Liberdade, justiça e união 

Na bravura da raça guerreira 

No sonho do colono imigrante 

És gloriosa e hospitaleira 

Mostrando a força e a pujança 

Desta terra sul brasileira 

És berço de fartura e riqueza 

Ó grandioso, Cristal 

Tuas várzeas e matas tem beleza 

Teu passado, glorioso e imortal, 

De combates gravados na 

História!... 

Legado heroico e varonil, 

Sejam eternas tuas glórias 

Sentinela e orgulho do Brasil. 

 

BANDEIRA MUNICIPAL 

 

Cores: 

Branco - símbolo da paz; Verde, vermelho e amarelo - Bandeira do Rio Grande do Sul,  



pela identificação das riquezas naturais do município com o Estado, e participação 

histórica do General Bento Gonçalves, das batalhas travadas, juntamente com o povo 

dessa região. 

 

Escudo: 

Sua origem baseia-se no escudo de armas nos tempos das cruzadas portuguesas, no qual 

originou-se o nosso país, o escudo está dividido em 3 (três) faixas (terciados). 

No interior: 

• 1ª faixa: As árvores - representam as matas naturais e reflorestadas (acácia e 

eucalipto); O arado - simboliza a agricultura 

• 2ª faixa: A ponte - Que é um marco, representa união do Rio Grande do Sul. 

• 3° faixa: A casa - Simboliza a origem da cidade e a cultura do nosso município, 

através do Parque Histórico Bento Gonçalves da Silva; A cabeça do gado - 

representa a pecuária. 

Circundando o escudo temos duas culturas de expressão: arroz e milho, sendo o arroz a 

principal e o milho como o Rei dos cereais e acultura de subsistência. 

Na parte superior a coroa com 5 (cinco) torres que simboliza a cidade. 

Na parte inferior a faixa com o nome do município, data da emancipação e duas 

palavras traduzidas do latim, representando a expressão do povo. 

 

Pesquisar e responder: 

1. Dia do aniversário de Cristal: 

2. Quantos anos têm Cristal?  

3. Prefeito(a) e vice-prefeito de Cristal: 

4. Nome dos vereadores eleitos no município em 2016: 

5.Quantos habitantes têm o município de Cristal? 

6. Quais são os distritos de Cristal? 

7. Qual é o significado das cores da bandeira de Cristal? 

8. O escudo do município de Cristal está dividido em 3 faixas. Quais são elas e seus 

significados?  

8. Desenhar e colorir a bandeira do município de Cristal. 



Ensino Religioso





Arte

Aula da semana - ARTE 

Como sabemos a cidade de Cristal estará de aniversário dia 29/04/20, mas como todos os 

aniversários desse período de isolamento social, não poderemos nos reunir para festejar nesse 

momento, então vamos fazer uma homenagem de outra forma para nossa querida cidade? 

Na aula de hoje teremos uma proposta um pouco diferente, vamos refletir sobre o momento 

pelo qual estamos passando e buscar uma lembrança boa que vivemos na cidade de Cristal, 

vamos nos lembrar do local, do que aconteceu e retratar em uma obra que pode conter 

qualquer técnica que vimos até agora desenho, pintura, colagem ou outra de sua preferência, 

este trabalho deve ser fotografado e mandado no grupo da turma, para prof. Paloma ou 

postado diretamente no face da escola Otto Becker como uma homenagem nossa para o 

aniversário de 32 anos da cidade de Cristal. 

Podemos utilizar essas lembranças para nos alegrarmos hoje e em breve reviver esses 

momentos de alegria. Mãos à obra façam belos desenhos para nossa cidade!!!  

Espero os lindos desenhos dessa semana ☺ acredito na capacidade de todos vocês de 

realizarem ótimos trabalhos!! 

Educação Física

Plano de Aula 

Educação física 

Prof. Igor Schrank 

Redação! 

# Elabore uma redação tendo como personagem principal um(a) atleta profissional, do esporte 

que mais te agrada. Detalhe: esse personagem principal deve ser você. 

Use sua imaginação e sonhos e ponha no papel. 


