
 

   
                            SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
ATIVIDADE DE PORTUGUÊS 
SÉRIE: 6º ANO 
 
QUERIDO ALUNO, 
Chegamos a quase na metade do mês de junho para a Glória de Deus! 
Apresentamos a você esta nova sequência de atividades. Breve, breve nos 
encontraremos! Até logo! Abraços, a professora. 
 
O alemão Johannes Gutenberg inventou a imprensa de tipos móveis por volta 
de 1450. Essa máquina tornou possível imprimir textos muito mais rápido do 
que antes. Assim, começaram a ser produzidos livros em larga escala e 
também jornais diários. O primeiro livro impresso por Gutenberg foi um 
exemplar da Bílblia. Leia, com atenção, o texto abaixo: 

EU, O LIVRO 
 
FREI BETTO LOUVA O ENCANTADOR OBJETO CRIADO POR GUTENBERG 
QUE, COMO UM TAPETE MÁGICO, NOS FAZ VIAJAR POR SONHOS, 
MENTES, PAÍSES E UTOPIAS  
 
  Sou muito especial. Minha tecnologia é insuperável. Funciono sem fios, 
bateria, pilhas ou circuitos eletrônicos. Sou útil até mesmo onde não há energia 
elétrica. E posso ser usado mesmo por uma criança: basta abrir-me.  
  Nunca falho, não necessito de manual de instruções nem de técnicos que me 
consertem. Dispenso oficinas e ferramentas. Sou imune a vírus, embora figure 
no cardápio das traças. Se algo em mim o leitor não entende, há um similar 
que explica todos os meus vocábulos.  
  Através de mim as pessoas viajam sem sair do lugar. Não é fantástico? Basta 
abrir-me e posso leválas à Roma dos césares ou à Índia dos brâmanes, aos 
estúdios de Hollywood ou ao Egito dos faraós, ao modo como as baleias 
cuidam de seus filhos e aos paradoxos dos buracos negros.  
  Sou feito de papiro, pergaminho, papel, plástico e, hoje, existo até como 
matéria virtual. Domino todos os ramos do conhecimento humano. E, ao 
contrário dos seres humanos, jamais esqueço. Se me consultam, elucido 
dúvidas, respondo indagações, estimulo a reflexão, desperto emoções e ideias.  
  Para utilizar-me, a pessoa escolhe o lugar mais confortável: cama, sofá da 
sala, tamborete da cozinha, degrau da escada ou banco do ônibus. Trago a ela 
os poemas de Fernando Pessoa e os salmos da Bíblia; as noções de como 
operar um monitor de TV e a biografia de John Lennon; as viagens de Marco 
Polo e os cálculos da propulsão das naves espaciais.  
  Trabalho em silêncio e nunca incomodo ninguém, pois jamais insisto. É o meu 
leitor que se cansa e, neste caso, pode fechar-me e continuar a leitura horas ou 
dias depois. Não fujo, não saio do lugar, não abandono quem cuida de mim. 
Fico ali à espera, em cima de uma mesa ou enfiado numa prateleira, sem 
alterar o meu humor. Exceto quando sou alvo da cobiça de pessoa sem 
escrúpulos, que me roubam de meus legítimos donos.  



  Revelo a quem me procura o que for de seu interesse: como cuidar do jardim 
ou detalhes da Guerra do Paraguai; a incrível paixão entre Romeu e Julieta; os 
segredos de fabricação de um bom vinho ou as mil e uma interpretações de 
“As mil e uma noites”.  
  Pode-se estar comigo e, ao mesmo tempo, ouvir música ou viajar de trem, 
navio ou avião, sem necessidade de pagar a minha passagem. Sou 
transportável, manipulável e até descartável. Mas costumo enganar a quem 
confia nas aparências: nem sempre o meu rosto revela o conteúdo.  
  Sem mim, a humanidade teria perdido a memória. E, possivelmente, não 
ficaria sabendo que Deus se revelou a ela. Sou portador de tragédias e 
esperanças, dores e utopias. E sou também uma obra de arte, dependendo de 
como os meus autores tecem e bordam as letras que preenchem as minhas 
páginas.  
  Livre e lido, sou livro.  
 
(PRIMEIRO ENSAIO de Frei Betto em seu livro Típicos tipos: coletânea de perfis literários. O Globo, Rio de Janeiro, 12 jun. 2004.)  

GLOSSÁRIO:  
* César: nome dado aos imperadores romanos.  
* brâmane: na Índia antiga, indivíduo que ocupava as mais altas posições na 
sociedade.  
* paradoxo: ideia complexa, que parece se contradizer.  
* utopia: projeto irrealizável. 
 
Atividades 
 
01) No texto, um personagem se apresenta e descreve a si mesmo. Quem é 
esse personagem? 
_______________________________________________________________ 
 
02) Releia o 1º e o 2º parágrafos. Quando diz que é “imune a vírus”, a quem o 
livro está se comparando? 
_______________________________________________________________ 
 
03) Releia um trecho do 2º parágrafo: “...Se algo em mim o leitor não entende, 
há um similar que explica todos os meus vocábulos...” Diante do contexto, a 
que “similar” o narrador se refere? 
_______________________________________________________________ 
 
04) A que o livro está se referindo quando afirma “hoje, existo até como matéria 
virtual...”? 
_______________________________________________________________ 
 
05) Em “...Sem mim, a humanidade teria perdido a memória. E, possivelmente, 
não ficaria sabendo que Deus se revelou a ELA...”, a que palavra mencionada 
anteriormente o pronome destacado se refere? 
_______________________________________________________________ 
 
                                                          Disponível em: https://marista.edu.br/saojosetijuca/?p=16370 

06) Sua tarefa agora, será: 
* crie uma história em quadrinhos, sobre a IMPORTÂNCIA DA LEITURA. Faça 
em folha de papel ofício, se possível. 

https://marista.edu.br/saojosetijuca/?p=16370


Seja criativo e depois de realizar, mostre a algum familiar seu.  

 
 
 
 
 
 



“Ensinar para Aprender, Valorizar para Ter!” 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 
 

 
 
 
Atividades do Período 15/06/2020 à 19/06/2020  
Conteúdo: Multiplicação e divisão 

Ano: 6° ano 

Área: Matemática 

Atividade 
1) Arme e Efetue as operações: 

a) 153 x 7 =  

b) 1007 x 9 =  

c) 509 x 62 =  

d) 758 x 46 =   

e) 89 ÷ 9= 

f)4416 ÷ 6= 

h) 1584 ÷ 3= 

g) 2397 ÷17= 

 

 

2) Um celular foi pago em 7 vezes de R$ 128,00. Quanto foi o preço total do celular? 

 

3) Uma empresa resolveu dar um bônus (Dinheiro extra) para seus funcionários. Repartindo igualmente 

R$ 2. 400, 00. Sabendo que há 8 funcionários quanto cada um ganhou? 

 

2) Flávia foi a uma loja de doces e comprou: 

 3 chocolates (cada um custou R$0,50); 

 4 chicletes (cada um custou R$ 0,30); 

 5 pirulitos (cada um custou R$1,00); 

 2 balinhas (cada um custou R$0,30). 

Calcule o valor total que Flávia gastou em dinheiro. 

Fonte: https://exercicios.mundoeducacao.uol.com.br/exercicios-matematica/exercicios-sobre-multiplicacao.htm 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Referência 

https://exercicios.mundoeducacao.uol.com.br/exercicios-matematica/exercicios-sobre-multiplicacao.htm 

https://exercicios.mundoeducacao.uol.com.br/exercicios-matematica/exercicios-sobre-multiplicacao.htm
https://exercicios.mundoeducacao.uol.com.br/exercicios-matematica/exercicios-sobre-multiplicacao.htm


 REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ATÍLIO VIVACQUA 

ATIVIDADE DOMICILIAR / PERÍODO DE ISOLAMENTO DOMÉSTICO 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA  - 6 º ANO    -   10ª SEMANA  

ALUNO(A):___________________________________________________________ 

DATA: _____/______/2020   

Olá! 

Após ler o poema responda as questões

Não haveria tristeza              
Benedito Gomes Rodrigues
 

 
 
Hoje vendo o mesmo rio 
Dá-me aquele desgosto 
O que fizeram com ele? 
Pergunto já indisposto 
 
Arrasaram suas margens 
Restando só o capim 
Encheram-no de lixo 
E de esgoto até o fim 
 
 
É ambição e ignorância 
Desrespeito com a Criação 
Fizeram o que quiseram 
Sem prestar bem atenção 

 
Mas ainda resta tempo 
De rever o então feito 
Reviver o nosso rio 
Tornando-o como perfeito 
 
Só basta ter a vontade 
Alguma determinação 
Sair do velho reclame 
E partir para a ação. 

 

https://www.mensagenscomamor.com/poe

mas-meio-ambiente 

 

Espero que você esteja cuidando de todo o protocolo para evitar a propagação 

do coronavírus. Permanecendo em distanciamento social, e se possível, 

ficando em casa, utilizando máscaras, quando realmente necessita sair de 

casa. Lavando bem as mãos, evitando tocar os olhos, boca e o nariz com as 

mãos. 

 

https://www.mensagenscomamor.com/mensagem/166859
https://www.mensagenscomamor.com/mensagem/166859
https://www.mensagenscomamor.com/poemas-meio-ambiente
https://www.mensagenscomamor.com/poemas-meio-ambiente


 

Questões. 

1) Escreva o que você entendeu sobre a figura. ( pessoal) 

 

2) Você vê alguma semelhança sobre o que foi escrito no poema e o rio da 

nossa cidade? ( pessoal) 

 

3) “Margem”: faixa de terras emersas ou firmes que ladeiam um rio, lago 

ou lagoa; beira, borda. 

 

Sabendo o que é  margem do rio, escreva o que você observa na 

margem do rio de nossa cidade.( pessoal) 

 

4) Leia novamente a 3ª estrofe. 

É ambição e ignorância 

Desrespeito com a Criação 

Fizeram o que quiseram 

Sem prestar bem atenção 

Quem você acha que é responsável por essas ações? 

 

5) De acordo com o poema é possível rever o então feito...? Que atitudes 

podemos tomar para recuperar nossos rios? 

 

6) “ O rio faz parte da paisagem, do meio ambiente. Cuidar dele é 

responsabilidade de todos nós”. 

Marque as palavras relacionadas ao rio. 

(   ) água 

(   ) lixo 

(   ) natural 

(   ) afluente 

 

7) No poema o autor não menciona época, ano... em que o rio deixou de 

ser o mesmo.  

Há quanto tempo você observou o “desrespeito” com nosso rio? 

 

 



8) “ O rio faz parte da paisagem, do meio ambiente. Cuidar dele é 

responsabilidade de todos nós”. 

Marque as palavras relacionadas ao rio. 

(   ) água 

(   ) lixo 

(   ) natural 

(   ) afluente 

 

9) No poema o autor não menciona época, ano... em que o rio deixou de 

ser o mesmo.  

Há quanto tempo você observou o “desrespeito” com nosso rio? 

 



 REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE ATÍLIO VIVACQUA 

ATIVIDADE DOMICILIAR / PERÍODO DE ISOLAMENTO DOMÉSTICO 

DISCIPLINA: HISTÓRIA  - 6 º ANO    -   10ª SEMANA  

ALUNO(A):___________________________________________________________ 

DATA: _____/______/2020   

Olá! 

Todas essas mudanças em nosso cotidiano tem mudado nossa rotina  e a 

aprendizagem. Isso nos faz perceber como atuamos como sujeito histórico.  

 

 

 

https://ensinarhistoriajoelza.com.br/tudo-tem-historia/ 

 

Espero que você esteja cuidando de todo o protocolo para evitar a 

propagação do coronavírus. Permanecendo em distanciamento social, e se 

possível, ficando em casa, utilizando máscaras, quando realmente necessita 

sair de casa. Lavando bem as mãos, evitando tocar os olhos, boca e o nariz 

com as mãos. 

 

https://ensinarhistoriajoelza.com.br/tudo-tem-historia/


1) Responda 

a) Qual o significado de aproveitar o tempo no texto? 

       R:.................................................................................................................... 

b) Qual a origem dessa frase? 

R:......................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

c)  O que  Benjamim Franklin critica? 

R:................................................................................................................. 

 

d) Qual o caminho da riqueza para Franklin? 

R:.................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

e) Você concorda com Franklin sobre “ tempo é dinheiro”? 

R:.................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

f) O que sua família pensa sobre o assunto? 

R:.................................................................................................................

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 

 

2) Marque com (x) a alternativa correta. 

a) Benjamim Franklin foi: 

(   ) professor, filósofo e advogado. 

(   ) físico, politico, filósofo e jornalista. 

(   ) jornalista, filósofo, político e cantor. 

 

b) Benjamin Franklin deu conselho para: 

(   ) um estudante 

(   ) um alfaiate 

(   ) um jovem comerciante 

 

c) Para Franklin o caminho da riqueza depende de duas coisas: 

(   ) trabalho e poupança. 

(   ) trabalho e estudo. 

(   ) trabalho e confiança. 

 

3) A que século correspondem os anos citados no texto? 

 

R:........................................................................................................... 

 

 

 



 

ESCOLA: ................................................................ Aréa: Ciências    Série: 6º ..... Data:.../06/2020 

 

O texto trata-se de um fragmento de um texto extraído da página Estudo Kids. Leia com 

atenção e responda as questões seguintes. Para saber mais sobre o texto “Tipos de solo: 

arenoso, argiloso e humoso”, acesse o link: 

https://www.estudokids.com.br/o-solo-arenoso-argiloso-calcario-e-humoso/  

Assista também ao vídeo “Aula: Tipos de solo” do Canal Mais Ciências: 

https://www.youtube.com/watch?v=BygsXUqwgI4 

TIPOS DE SOLO: ARENOSO, ARGILOSO E HUMOSO 

Os solos são formados a partir da desagregação e decomposição das 

rochas preexistentes, por isso, e assim como existem diferentes tipos de rochas, os solos 

também são variados. Os solos são formados a partir de partículas minerais, matéria 

orgânica, água e ar. E os fatores de formação dos solos são o material de origem, o clima, 

o relevo, os organismos e a própria ação do tempo. 

Tipos de solo mais importantes 

Os três tipos mais importantes de solos são: os arenosos, argilosos e humosos, cada qual 

tendo surgido por fatores de formação específicos e com composições diversas. 

 Solo arenoso 

O solo arenoso é um tipo de solo cuja principal característica é o alto teor de areia em sua 

composição. É um solo que apresenta, portanto, uma textura leve. Para ser caracterizado 

como solo arenoso, ele precisa conter em sua composição pelo menos 70% de areia e 

nunca mais que 15% de argila. Esse tipo de solo é comumente visto na região Nordeste 

do Brasil, mas também ocorre em menor proporção em outros lugares do país. O solo 

arenoso apresenta algumas limitações para o cultivo de certas espécies de plantas, por 

isso, é necessário o manejo adequado, escolhendo as plantas e técnicas corretas. 

Principais características: 

 Consistência granular arenosa, que pode ser mais grossa ou fina, dependendo do 

local onde o solo se encontra;  

 Elevada porosidade e permeabilidade, por conta do arranjo das partículas de areia;  

 Pouca umidade, já que estes solos não retêm bem a umidade;  

 Pobreza em nutrientes;  

 Teor de matéria orgânica normalmente baixo;  

 Alto risco de erosão, já que as partículas arenosas são mais facilmente 

transportadas. 

Secretaria Municipal de 
EDUCAÇÃO 

https://www.estudokids.com.br/o-solo-arenoso-argiloso-calcario-e-humoso/
https://www.youtube.com/watch?v=BygsXUqwgI4


      

     Solo arenoso (Foto: depositphotos)                    Solo arenoso (Foto: depositphotos) 

 Solo argiloso 

O solo argiloso é um tipo de solo com textura pesada, cuja composição ultrapassa os 30% 

de argila. Suas partículas são bem pequenas e aglomeradas, o que o torna bastante 

compacto. Eles estão presentes na maior parte do território brasileiro.  

Principais características: 

 Teor de argila acima de 30%; 

 São solos com alta profundidade; 

 Alta capacidade de retenção/absorção de água; 

 Maior resistência aos processos erosivos; 

 Alta possibilidade de compactação. 

Exemplo 

      

Solo argiloso (Foto: depositphotos)                        Solo argiloso (Foto: depositphotos) 

 Solo humoso 

O solo humoso é também conhecido como solo humífero, pois apresenta quantidade 

maior do que 70% de húmus em sua composição. Ele é bastante fértil, por isso é 

amplamente utilizado na produção agrícola. Apresenta bom teor de sais minerais, bem 

como condições como ambiente arejado e permeável. Com isso, a água e o ar podem 

circular entre as partículas, levando nutrição para as plantas que dependem dele. Os 

solos humíferos, ou humosos, são comumente caracterizados pela terra preta. Essa 

coloração ocorre por conta da grande quantidade de matéria orgânica neles. 

O húmus presente neles é derivado da decomposição de matéria orgânica, podendo ser 

encontrados seres decompositores (bactérias, fungos e protozoários), bem como 

minhocas. 



Exemplo 

      

Solo humoso (Foto: depositphotos)                    Solo humoso (Foto: depositphotos) 

ATIVIDADE 1 – Relacione os tipos de solo às suas características. 

(1) Solo arenoso 

(2) Solo argiloso 

(3) Solo humífero 

(     ) Tem cor escura, é fonte de nutrientes para as plantas e retém muita água 

(permeável). 

(     ) Contém muita areia, é seco e não favorece o desenvolvimento das plantas 

(muito permeável). 

(     ) Contém muita argila, é úmido e barrento ( pouco permeável). 

ATIVIDADE 2 – As florestas tropicais são conhecidas por apresentar grande variedade de 

plantas e animais. Pensando sobre a quantidade de matéria orgânica presente nesses 

locais, é esperado que os solos destas florestas tenham grande quantidade de: 

a. Húmus. 

b.  Argila. 

c. Areia. 

d. Cascalho. 

ATIVIDADE 3 – Responda: 

a. Explique o que são solos arenosos. 

b. O que são solos humosos? 

c. Cite três características dos solos argilosos. 

d. Por que os solos arenosos retêm menos água?  

e. Quais são os solos que possuem altos teores de matéria orgânica, formando terras 

pretas?  

 

Referências Bibliográficas 

Disponível em:https://www.estudokids.com.br/o-solo-arenoso-argiloso-calcario-e-humoso/. 

Acesso em: 10 de junho de 2020.  

Disponível em: https://alvinhouau.blogspot.com/2014/11/exercicios-caracteristicas-do-

solo-6.html. Acesso em: 10 de junho de 2020.  

https://www.estudokids.com.br/o-solo-arenoso-argiloso-calcario-e-humoso/
https://alvinhouau.blogspot.com/2014/11/exercicios-caracteristicas-do-solo-6.html
https://alvinhouau.blogspot.com/2014/11/exercicios-caracteristicas-do-solo-6.html
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 “ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ 

BÁSICA”__________________________________ 

ALUNO(A):_______________________________________________TURMA:6,7,______ 

PROFESSOR(A):__________________________________________DATA:___/___/2020 

COMPONENTE CURRICULAR: Inglês     CARGA HORÁRIA: 01 hora/aula 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Revisão  Período: 15/06 a 19/06  

                                                 ATIVIDADES 

1- Observe a imagem abaixo e responda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o texto acima, assinale as alternativas que representam as 

características de  Paul. 

(   )ele é alto  

(   ) ele  é baixo 

(   )  tem olhos azuis e 

cabelos escuro. 

(   ) tem olhos pretos 

e cabelos pretos. 

(   ) tem olhos verdes 

e cabelos loiros. 

2.Porque Paul quer aprender inglês?___________________________________ 

3. Tente reescrever o texto do Paul, usando as suas informações, utilize o 

google tradutor se for necessário. Segue algumas palavras que podem ajudar no 

texto.

Brown eyes: Olhos 

marrons                            

Short: baixo                                     

Yellow hair: Cabelos 

loiros 

I want sing english 

songs: Quero cantar 

músicas em inglês 

I want visit others 

countries: Quero 

visitar outros países 

I want watch 

movies in english: 

Quero assistir filmes 

em inglês.

My name is________, I have______________ and ____________, I want to 

learn English because ________________________________. Please, Help me! 

 



Secretaria Municipal de 

EDUCAÇÃO  

 

Praça José Valentim Lopes, 04 - 2º andar - Centro - Atílio Vivacqua - ES - CEP: 29.490-000 

Telefone: (28) 3538-1508 | Email: educacao@pmav.es.gov.br 

Referências Atividades: < https://acessaber.com.br/avaliacoes/avaliacao-de-ingles-leitura-

e-interpretacao-7o-ano/#more-31063>. Acesso em 06/06/2020 

https://acessaber.com.br/avaliacoes/avaliacao-de-ingles-leitura-e-interpretacao-7o-ano/#more-31063
https://acessaber.com.br/avaliacoes/avaliacao-de-ingles-leitura-e-interpretacao-7o-ano/#more-31063
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“ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ BÁSICA”__________________________________ 

ALUNO(A):_______________________________________________TURMA:6,7,______ 

PROFESSOR(A):__________________________________________DATA:___/___/2020 

COMPONENTE CURRICULAR: ENSINO RELIGIOSO     CARGA HORÁRIA: 01 hora/aula 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Agradecer a Deus  Período: 15/06 a 19/06  

Orientações iniciais para o período de realização das atividades domiciliares. 

 Poderá imprimir a atividade caso tenha disponibilidade: 

 Poderá responder na própria folha: 

 Anexar no caderno, logo após a conclusão da mesma: 

 Para aqueles que não conseguirem imprimir, a orientação é que seja copiada 

e respondida no caderno: 

                                                 ATIVIDADE 

1- Leia o texto abaixo: 

 

 

2- Faça um comentário sobre os versos: Olhai por quem acorda bem mais cedo, vai 

a luta e não em medo de suar pelo seu pão ( Salvar olhai ! ) 

3- O que o autor quis dizer com os versos: Olhai por este ar que respiramos e por 

tudo que plantamos, nessa terra de ninguém? 

4- Como você agradece a Deus por toda graça que ele nos concede? 

  

Referências: 

Fonte música: <www.letras.mus.br › antonio-marcos>. Acesso 05/06/2020. 

Atividades: FERNANDES, João Flávio. Atividade domiciliar de Ensino Religioso PMAV 2020. Atílio 

Vivácqua. ES 

https://www.letras.mus.br/antonio-marcos/1074592/


 
 
 
 
Atividade domiciliar de Arte 
Atividade referente ao período do dia 15 / 06 / 2020 ao dia 19 / 06 / 2020 
Turmas: 6° e 7º anos 
Carga horária: 1 hora / semana 

 
FESTA JUNINA 

 
A festa junina é uma tradicional festividade popular que acontece durante o 

mês de junho. Essa comemoração é comum em todas as regiões do Brasil, 
especialmente no Nordeste, e foi trazida para o Brasil por influência dos portugueses 
no século XVI.  
 

Durante as festas juninas no Brasil, são realizadas danças típicas, como as 
quadrilhas. Também há produção de inúmeras comidas à base de milho e amendoim, 
como canjica, pamonha, pé de moleque. Outra característica muito comum é a de se 
vestir de caipira de maneira caricata. 
 
Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/detalhes-festa-junina/origem-festa-junina.htm 
 

ATIVIDADE 
 

Desenhe em seu caderno de arte um menino e uma menina dançando na 
quadrilha de uma festa junina. Enfeite as suas roupas com retalhos de pano ou com 
pedaços de papel tudo bem colorido! Não esqueça dos acessórios, como os chapéus; 
da maquiagem, como o bigode do menino e as pintinhas nas  bochechas  da menina; 
dos sapatos e do penteado do cabelo. Não esqueça também de ilustrar no seu 
desenho o cenário: as bandeirinhas, a fogueira e as barraquinhas não podem faltar!  
Deixe seu desenho bem característico de uma festa junina! 

 
DESAFIO 

 
Caso você tenha em sua casa roupas típicas de uma festa junina, se puder, se 

caracterize como se você fosse para uma festa junina, tire uma foto e envie para mim!  
 

https://brasilescola.uol.com.br/detalhes-festa-junina/origem-festa-junina.htm


Atividades de Educação Física 
Turmas 6º e 7º ano  

 

 

 

1) Descreva de acordo com seu conhecimento e também através das aulas de educação 

física,quais os principais benefícios que os jogos de futsal podem trazer para o 

desenvolvimento humano? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

2) Cite três esportes coletivos e mediante seu conhecimento descreva suas principais 

características, regras e benefícios para saúde de quem o pratica. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

3) Cite os principais fundamentos do futsal e suas características. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 4) Em sua opinião qual a importância da educação física na escola? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

5) Por que é super importante a pratica de esportes e uma alimentação saudável? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Bons estudos! 

 

 

Fonte: 

 

https://brasilescola.uol.com.br/educacao-fisica 


