
Língua  Portuguesa



Língua Inglesa

Caçar as palavras e traduzir todas:

Traduzir e completar (em INGLÊS) com as informações sobre sua mãe: 
Colorir o desenho e escolher um "tipo de cabelo" de acordo com o da 
sua mãe!!!!



Pintar os desenhos conforme a legenda:        
Exemplo: Color the horse brown
(Pinta o cavalo de marrom)



Matemática







Ciências

Tipos de Rochas 

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 84 até a 87b. 

2º) Responder as seguintes questões. 

1- O que são rochas ígneas? 

2- O que é a diferença entre rochas ígneas vulcânicas e plutônicas? 

3- O que são rochas sedimentares? 

4- O que é o intemperismo? 

3º) Desenhe em seu caderno a ilustração da página 85 com o título “Processo de 

sedimentação das rochas”. 

4º) Responder as seguintes questões. 

5- O que são fósseis? 

6- Como ocorre o processo de fossilização? 

7- O que são rochas metamórficas? 

5º) Responda as quatro (04) questões do texto da página 93 com o título: “ Fósseis: 

o passado marcado nas rochas.” 

Sugestão de vídeo de apoio didático 

“Tipos de Rochas”, do canal Fábio Porto, link do vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=u4rV2I66Wr8 

“Tipo de rocha e sua formação”, do canal Isabela Farias, link do vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=KnMc6XIySmE 

6º ANO 

Ciências 



História









Geografia

AULA DE GEOGRAFIA 6º ANO  PROFESSORA MAIARA 

 

Para a aula desta semana usaremos o Livro didático Projeto Araribá do 6º ano.  

Realizar leitura das seguintes páginas: 

• 136 

• 137 (resolver atividades 1 e 2) 

• 138 (resolver atividades 1 e 2) 

• 139 (resolver atividades 1 e 2) 

• 140 

• 141 

• 142 (resolver atividades 1 e 2) 

 

Com base nas leituras solicitadas copiar e responder os exercícios a seguir: 

1. Descreva as condições atmosféricas de sua localidade neste momento. 

2. A descrição que você fez do tempo de sua localidade é muito diferente das características do 

clima do local onde você mora? 

3. Qual a diferença entre clima e tempo atmosférico? 

4. Por que a previsão do tempo é importante para os povos e as sociedades? 

5. Cite os fatores que influenciam as características do clima de uma região. 

6. Podemos afirmar que duas cidades situadas na mesma latitude apresentam, com certeza, o 

mesmo tipo de clima? Por quê? 

7. O que acontece com a temperatura em locais de altas altitudes? 

8. Quais são os quatro principais tipos de clima que ocorrem no Brasil? Cite a temperatura 

média anual de cada um deles. 



Ensino Religioso



Arte

Aula semana do dia 04/05/20 

Na aula de hoje faremos um trabalho muito importante para nós mesmos e para 

quem nos cuida. Vamos pensar em quem nos cuida? Nossa mãe, pai, avó, avô, tio, tia, 

primo, prima, vizinha... Quem quer que seja essa pessoa em nossas vidas, o importante é 

que ela nos cuide, às vezes de perto outras vezes de longe, com abraço ou com um olhar, 

aconselhando, corrigindo, dando limites. Quantas vezes ouvimos falar: Dona (Fulana) é 

como uma mãe pra mim? Pois é essa pessoa que vamos homenagear no trabalho dessa 

semana. 

Obra: 

1. folha para base do trabalho, pode ser branca, de revista, jornal, reaproveitada 

de outro trabalho, única exigência é que deve ser do tamanho A4 que é da folha de oficio 

aquela que usamos normalmente para desenhar na escola e que são impressos os 

textos; 

2. objetos (flores do pátio, papéis, tecidos e outros que inventar) e figuras (de 

revistas, jornais, folhetos, claro tem que selecionar os que cabem na folha!!!; 

3. o que deve ser feito? desenho, colagem, pintura, montagem, tudo dentro da 

folha que é nossa base. 

4. Como deve ser feito?  

1. Selecionar os objetos e materiais que serão utilizados; 

2. Colocar a folha na horizontal   → a parte maior dela nessa posição; 

3. Bem no centro da folha vamos escrever o nome da pessoa que queremos 

homenagear e o que desejamos para essa pessoa; 

4. Depois da montagem da cena feita (a folha escrita, desenhada, pintada, 

colada ou o que decidisse fazer), é hora de fotografar; 

5. Tire uma foto em que sua montagem na folha apareça bem, uma forma de 

facilitar é fazer a montagem no chão, assim conseguimos fotografar mais de perto e reto 

pois ficamos bem em cima da obra; 

6. Assim que fotografar, mande a foto com seu nome e turma para a professora 

Paloma, que irá fazer um vídeo de cada turma para que vocês possam apresentar essa 

homenagem feita em conjunto para a pessoa escolhida no dia 10/05/20. 

IMPORTANTE: TODAS AS FOTOS DEVEM SER ENVIADAS ATÉ SEXTA-FEIRA 

DESSA SEMANA DIA 08/05/20 (até 12:00 = meio dia ☺) 

 

 

Exemplo de foto, agrupei 

imagens, desenhos, objetos em 

uma folha e fotografei no 

tamanho da folha, mesmo que as 

coisas fossem maiores do que o 

que aparece na foto. Agora crie a 

sua! 



Educação Física

Plano de Aula 

Educação Física 

Igor Schrank 

 

Exercícios técnicos de punhobol 

• Usando meias de calçar, fazendo uma bolinha (colocando uma dentro de outra e 

enrolando) para usar como bola de tênis,  

• Usando somente o braço direito, tendo como posição base de punhobol (joelhos 

flexionados, braço contrário aberto na altura do ombro), faça toques com a bola 

usando o antebraço sem deixar a bola cair. 1minuto 3 x 

• Igual ao exercício anterior, usando o braço esquerdo. 

• Tendo como base uma parede, usando a bolinha adaptada, de toques a frente. 

1minuto cada braço. 3 x para cada 

• Tendo como base a parede, usando a bolinha adaptada, dê saque de punhobol. 1 

minuto cada braço, 3 x para cada. 


