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"Patroa fazia as unhas quando Miguel caiu do nono andar e morreu", diz tia do menino  

 
Segundo Lourdes Cristina, tia do menino Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos, a primeira-dama de Tamandaré, Sari Gaspar 
Corte Real, esposa do prefeito Sérgio Hacker, estava fazendo as unhas quando o menino caiu do nono andar de um prédio no 
Centro do Recife, na terça-feira, dia 2.  
"O menino começou a chorar. Só que ela (a patroa) não ligou para chamar a mãe de volta, nem nada. Infelizmente, aconteceu 
o que aconteceu [...] Estava a patroa e uma pessoa trabalhando, fazendo a unha dela", disse em entrevista ao G1.  
Sari chegou a ser presa em flagrante, mas pagou fiança de R$ 20 mil e acabou sendo liberada na delegacia. Ela irá responder ao 
processo em liberdade. Ela é acusada de homicídio culposo pela morte da criança, que passava o dia com a mãe, a doméstica 
Mirtes Renata, no apartamento dos empregadores, localizado no Recife. 
A polícia informou que tudo indica que Miguel sofreu o acidente quando procurava pela mãe, que tinha saído para passear com 
o cachorro dos patrões. A perícia apontou que ele caiu de uma altura de 35 metros.  
Na coletiva, o policial afirmou que a moradora teve participação no caso. De acordo com ele, a dona do apartamento e patroa 
da mãe de Miguel "era a responsável legal pela guarda momentânea dele". 
Mãe de Miguel desabafou para a imprensa: "Se fosse eu, meu rosto estaria estampado, como já vi vários casos na televisão. 
Meu nome estaria estampado e meu rosto estaria em todas as médias. Mas o dela não pode estar na mídia, não pode ser 
divulgado", disse Mirtes à Globo.  
"Ela confiava os filhos dela a mim e a minha mãe. No momento em que confiei meu filho a ela, infelizmente ela não teve 
paciência para cuidar, para tirar (do elevador). Eu sei, eu não nego para ninguém: meu filho era uma criança um pouco teimosa, 
queria ser dono de si e tudo mais. Mas assim, é criança. Era criança." 

 
https://www.aquinoticias.com/2020/06/patroa-fazia-as-unhas-quando-miguel-caiu-do-9o-andar-e-morreu-diz-tia-do-menino/ 
 
01) Qual o objetivo da notícia acima? 
02) Você acha que ela foi imparcial ou tendenciosa? Justifique sua resposta: 
03) O que você achou da foto utilizada? Comente: 
04) Você acha que Sari teve ou não culpa? Justifique sua resposta: 
05) Você acha justo ela responder em liberdade? Acha certa haver fiança? Por quê? 
06) O que o desabafo da mãe revela, com relação às diferenças entre ela e a patroa? Posicione-se sobre esse caso: 
07) Justifique os usos das aspas no texto:  
08) Você acha que vem ou não ao caso o fato de o Miguel ser "um pouco teimoso"? Por quê? 
09) O que você teria feito no lugar de Sari, quando ele entrou no elevador?  
10) Como você agiria se estivesse no lugar da mãe do menino? Explique:  
 

 
 

11) Que crítica social a charge ao lado faz? 
Justifique sua resposta: 
12) Com que parte da notícia a charge mais 
dialoga? Transcreva-a: 
13) Podemos afirmar que há intertextualidade 
entre a notícia e a charge? Por quê?  
 

 
 

 
 
14) Com que passagem da notícia a charge ao lado 
mais dialoga? Copie: 
 
15) O que se percebe pela fala da patroa? Isso é 
comum de acontecer? O que você pensa a 
respeito?  
 
16) O que tal charge denuncia? Comente:  
 

 



 

17) O que a charge acima despertou 
em você? Justifique sua resposta:  
 
18) Com que parte da notícia a charge 
acima dialoga mais fortemente? 
Localize-a:  
 

 
 
 
 
19) Localize no texto: 
a) um numeral fracionário: 
b) quatro substantivos próprios: 
c) três substantivos comuns:  
d)um substantivo composto: 
e) Uma palavra com dígrafo: 
f)Uma palavra com mais letras que fonemas: 
g)Uma palavra com encontro consonantal: 
h)Uma palavra polissílaba, oxítona: 

i)Um numeral cardinal: 
j)Um numeral ordinal: 
k)Uma palavra polissílaba, proparoxítona: 
l)Um monossílabo tônico: 
m)Um verbo: 
n)Um substantivo com seu respectivo adjetivo: 
 
 
 

 

 
 
 
 

ATIVIDADE PARA ENVIAR: 
Nome: _______________________________   Turma ____________ 

 

FAÇA O SEU MANIFESTO: 
 
Faça uma frase ou parágrafo manifestando sua opinião com o tema: 

 
#TodasAsVidasSãoImportantes 

 
(destruição do meio Ambiente, extração do minério no rio Camaquã, 

morte de crianças “acidentais”, racismo, violência contra mulher, COVID_19- Ficar em casa, etc.) 
 

Escreva em uma folha de ofício, escolha um local e tire uma foto simbolizando a sua manifestação. 
 
O envio deve ser feito até às 20h30 do dia 18/6, quinta feira. 

 
 

 
 



Matemática







Língua Inglesa

TRADUZA AS PALAVRAS E COMPLETE A ÁRVORE DA SUA FAMÍLIA.

OBS:  SE VOCÊ TIVER IRMÃOS OU IRMÃS, LISTE OS NOMES DELES NAS 

LINHAS QUE ESTÃO AO LADO DA MENINA:



CAÇAR TODAS AS PALAVRAS E 

TRADUZIR NO SEU CADERNO:



TRADUZ AS SAUDAÇÕES, RECORTA E COLA AO LADO DAS 

CENAS:                                                                                        

OBS: COLORIR AS CENAS:



Ciências

O estudo do céu: Astronomia 

Seguir as seguintes instruções: 

1º) Fazer a leitura e a compreensão do texto “Pontos de Referência na 

Astronomia” das páginas 110 e 111 do livro didático; 

2º) Desenhar no caderno a ilustração da página 110 com o título “Coordenadas 

geográficas”; 

3º) Fazer a atividade proposta no livro didática da página 110 com o título “De 

olho no tema”; 

4º) Localizar e fotografar a constelação chamada de Cruzeiro do Sul;  

5º) As fotos tanto das atividades do livro, como do Cruzeiro do Sul, devem ser 

encaminhadas para o Professor Rafael via Whatsapp®. 

Sugestão de vídeo de apoio didático 

“#67 O Cruzeiro do Sul” do Canal do Etore. Link de acesso ao vídeo: 

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

“#ABC da Astronomia / Cruzeiro do Sul” do Canal do TV Escola. Link de acesso 

ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Hjpmc6RCutk 

“Fundamentos de Astronomia 1 – Ciências 6º Ano” do canal Raphaela Gonçalves. 

Link de acesso ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ZOFmn-tqgZE 

“Fundamentos de Astronomia 2 – Ciências 6º Ano” do canal Raphaela Gonçalves. 

Link de acesso ao vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=jf14HW3rg9k 

 

 

6º ANO 

Ciências 



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 páginas 25 a 30. 

 

Com base nas leituras solicitadas copiar e responder os exercícios das seguintes páginas: 

Pagina 28 

Pagina 31 

 . 



História
Egito 

País ao norte da África, sua capital é a cidade do Cairo. O clima é árido 
subtropical. Aproximadamente 95% do seu território é coberto por 
deserto (Saara) o idioma oficial é o árabe. A religião adotada pela 
maioria da população é o islamismo (Religião fundada por Maomé). 
 

Formação da civilização egípcia 
As primeiras comunidades sedentárias se formaram nas margens do 
rio Nilo e aproveitaram a fertilidade trazida pelo rio para desenvolver 
a agricultura e a criação de animais. Esses grupos enfrentaram as 
dificuldades impostas pela natureza, como o clima quente e seco e as 
cheias do rio Nilo. Com isso eles tiveram que criar técnicas 
apropriadas para sua sobrevivência e permanência no local, como a construção de canais de 
drenagem e irrigação com os materiais disponíveis na região.  Com o passar do tempo esses grupos 
formaram comunidades agrícolas independentes entre si chamadas de nomos. Os chefes dessas 
comunidades disputavam com frequência o domínio das áreas férteis.  

 
A unificação do Egito 

Para melhor enfrentar essas disputas, os membros das comunidades 
agrícolas foram se unificando acabaram formando dois reinos 
distintos: o Baixo Egito e o Alto Egito. Por volta de 3100 a.C. um 
governante do Alto Egito, chamado Menés, unificou os dois reinos e 
tornou-se o primeiro Faraó egípcio. Ele assumiu o controle dos 
nomos, criando assim um Estado unificado.  
Com a unificação, as 
funções que antes 
eram exercidas 
pelos chefes dos 
nomos passaram e 
ser realizadas pelos 
funcionários do 
estado. Entre essas 
funções estavam à 
aplicação das leis, a fiscalização das atividades econômicas como 
agricultura, a criação de animais, comércio e o controle sobre a 

construção de obras hidráulicas: canais de irrigação, diques e poços. 
 

Nilo “dádiva do Egito” 
O rio Nilo é o mais extenso do mundo. Nasce no interior da África e 
desagua no mar Mediterrâneo atravessando vários países africanos 
da atualidade. Suas águas transportam húmos, uma substância rica 
em nutrientes. Durante a época das cheias de junho a novembro, o 
Nilo enche e inunda suas margens e fertiliza as terras próximas 
tornando-as muito boas para a agricultura. Depois do período das 
cheias do rio, os 

camponeses (felá) iniciavam a plantação num 
terreno fertilizado pelos sedimentos trazidos pela 
inundação. O Nilo fornecia aos egípcios, água para 
beber, para irrigar as lavouras, peixes e aves, em suas 
margens cresciam muitas plantas. Mas nem todas as 
“dádivas” do Nilo eram simpáticas e úteis. Havia os 
crocodilos e os hipopótamos que tornavam o rio 
perigoso. Além disso, às vezes as cheias inundavam 
casas afogando homens e animais.  



Atividade 
 
1- Nome do mar onde o Rio Nilo deságua?   
2- Quem foi o primeiro faraó do Egito Antigo?  
3- Em qual continente o Egito está localizado? 
4- 95% do território do Egito é coberto por qual deserto?  
5- Marque a coroa que representa o baixo Egito. 
                     (   )                      (   )                               (   )                       (   ) 
 
 
 
 
 
 
 
6- Como era o nome das primeiras comunidades que se formaram às margens do 
rio Nilo? 

a) Domos    b) Nomos    c) Momos    d) Lomos 
 

7- Porque o Rio Nilo era importante para os Egípcios?   
a) Era importante porque no período de seca as pessoas podiam se proteger dos 

jacarés. 
b) O Nilo era Importante porque os egípcios precisavam encher as pirâmides de 

água para ser usada no período de seca. 
c) No período das cheia o Nilo transbordava e os egípcios podiam surfar já que 

foram eles que inventaram o surf.  
d)   O Nilo era importante porque fornecia aos egípcios, água para beber, para 

irrigar as lavouras, peixes e aves, e em suas margens cresciam muitas plantas.                                        



Ensino Religioso

Ensino Religioso – 6º Ano  

Prof.ª Célia 

 

 

 

Em tempos de pandemia, muitas coisas se modificaram. As relações interpessoais, 

os planos, a liberdade de ir e vir foram afetados drasticamente. 

As dificuldades nos deixam marcas, mas elas nem sempre são negativas. Podemos 

aprender coisas boas, nos tornando mais fortes, mais sábios. 

Dessa forma, a atividade sugerida para essa semana é pensar nesse tempo como 

um aprendizado para o futuro. 

Após uma reflexão, realize a atividade usando uma folha de ofício ou um pequeno 

cartaz para escrever uma frase curta, com letra legível e colorida para que apareça na foto.  

Bom trabalho! 

 



Arte

6º ano – elementos visuais, texturas e espaço 

Dando sequencia ao estudo das elementos visuais, vamos pegar o livro 

didático e abrir na página 54, temos então uma breve retomada da aula 

passada com o ponto e as linhas. Leia o texto da página 54. 

Agora veremos também as texturas. Como informado no texto os artistas 

utilizam muito em suas obras as texturas, que podem ser reais e táteis como 

relevos ou representadas visualmente como uma imagem, veja as figuras que 

estão em uma sequencia no livro, exemplos de texturas, temos nas imagens 

um papel amassado, uma pedra de mármore, uma madeira e um tecido.  

Se pudéssemos tocar nessas imagens, qual seria a mais fria?  

Qual seria a mais macia? 

Qual seria a mais áspera? 

Nós conseguimos responder á essas perguntas, mesmo sem tocar nos objetos 

não é? Pois nós em algum momento já tocamos em algo semelhante e a 

imagem nos remete á essa lembrança. Muitos artistas utilizam essas 

informações em sua obras, representações de texturas. 

Página 54 e 55. O espaço é muito importante para o artista, pois é nele que 

será organizada a exposição de sua obra de arte. Até mesmo a iluminação vai 

influenciar em como veremos a obra exposta. Leia o texto que começa na 

página 54 e acaba na 55 e fala sobre o espaço, como entendesse os volumes 

bidimensionais e tridimensionais? As figuras na página 55 demonstram a 

primeira é uma pintura bidimensional a segunda uma escultura tridimensional e 

a terceira imagem da página 55, Rodilha, de Sonia Gomes, 2016?  

Agora utilizando essas informações vamos fazer a nossa composição de 

textura, em uma folha que não precisa ser branca, coloque um elemento que 

tenha textura sob (em baixo) dessa folha, pode ser uma renda, um pedaço de 

madeira, uma folha de árvore mais áspera ou o que quiseres marcar, passe o 

giz de cera deitado sobre o papel que estará em cima do elemento que 

escolhesse e ele aparecerá no desenho do giz, pode fazer várias texturas no 

mesmo papel e com cores diferentes essa técnica se chama decalcar!  

 Futsal 

Regras básicas do futsal. Cada aluno deve descrever 10 regras básicas do futsal, bem como 

desenhar uma quadra de futsal com suas dimensões e marcas. 

Desenhe a quadra e escreva dentro dela as 10 regras básicas. 

Após realização da tarefa, tire uma foto e encaminhe para o professor. 

Ed. Física


