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PREZADOS (AS)  ALUNOS (AS) DO SEXTO ANO, 

ESTAMOS TERMINANDO MAIS UM MÊS DE ESTUDO E INICIANDO O MÊS 

DE JULHO... 

ESTUDEM! TIREM AS SUAS DÚVIDAS! FIQUEM EM CASA! 

SAUDADES! 

A PROFESSORA. 

 

A Descoberta 
 Estavam os dois caçadores bem no centro da África, quando, por trás 

de uma colina, de dentro de uma gruta, da escuridão de uma mata, do seio de 

uma grota, surgiu um tigre de dentes de sabre. 

            ̶  Um animal pré-histórico! O mais terrível e o mais precioso dos animais 

pré-históricos! Que vamos fazer? ̶   disse um dos caçadores. 

            ̶   Vamos fazer o seguinte – sugeriu o outro caçador, preparando-se 

para correr – Você fica aqui e aguenta o bicho, que eu vou espalhar a notícia 

pela África inteira. 

Millôr Fernandes, Fábulas Fabulosas, Rio de Janeiro: Nórdica, 1991 

  

1) Após ler o texto, responda atentamente às questões propostas: 

a) Há quantos personagens no texto? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

b) Em que local se passa a história?   

_______________________________________________________________ 

c) Se a sugestão dada pelo outro caçador fosse aceita, o que você acha que 

aconteceria? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



d) Você teria aceitado aquela proposta?  Justifique. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

e) Que resposta que você daria ao outro caçador Escreva-a usando a 

pontuação adequada em um  diálogo. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

f) Para que foi utilizado o travessão no início do segundo e do terceiro 

parágrafos? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

g) Em qual parágrafo encontramos frases exclamativas e 

interrogativas?___________________________________________________ 

  

2) No último parágrafo, além do travessão que inicia a fala do personagem, há 

outros dois que servem para: 

(__) Indicar o início da fala do outro caçador. 

(__) Introduzir um comentário do narrador entre as falas do personagem. 

(__) Apresentar um pensamento de um dos personagens da história. 

  

3) Produção Textual: Imagine que você é um dos personagens da história e 

está contando a um amigo tudo o que aconteceu naquele dia. Reescreva a 

história na 1ª pessoa e complete-a contando como tudo terminou. 

 

https://edinanarede.webnode.com.br/products/texto-a-descoberta-com-interpretacao/ 

https://edinanarede.webnode.com.br/products/texto-a-descoberta-com-interpretacao/


“Ensinar para Aprender, Valorizar para Ter!” 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 
 

 
 
 
Atividades do Período 06/07/2020 à 10/07/2020  
Conteúdo: Números Naturais 

Ano: 6° ano 

Área: Matemática 

Atividades 
1) Escreva por extenso (com palavras) os números naturais a seguir: 

a) 1 128  Mil cento e vinte e oito (Exemplo) 

b) 57  

c) 928  

d) 1 128 527  

e) 223 564   

f)  872 341  

g) 1 354 254  

h) 9 999  

                  Fonte: https://acessaber.com.br/atividades/atividade-de-matematica-numeros-naturais-6o-ano/ 
 

2) Escreva os números abaixo usando algarismos: 

a) um milhão e dez    1 000 010 (Exemplo)                   

b) um bilhão e cem mil   

c) Novecentos e trinta e dois     

d) cem milhões e cemm mil                    

e) Trezentos e vinte e dois mil quatrocentos e cinquenta e dois    

f) Quinhentos e cinquenta e dois  

g) Um milhão, trinta e dois mil e vinte e quatro  

h) Um bilhão e noventa e nove mil  

Fonte:https://brainly.com.br/tarefa/178508#:~:text=1%2D)%20Escreva%20os%20n%C3%BAmeros%20abaixo%20usando%20

algarismos%3A%20a%2D),Me%20ajudem%20por%20favor!!! 

 

3) Analise a sequência abaixo: 

1,2,4,7,11,16,22… 

Qual é o próximo número dessa sequência 

                  Fonte: https://acessaber.com.br/atividades/atividade-de-matematica-numeros-naturais-6o-ano/ 

 

 Referência 
https://acessaber.com.br/atividades/atividade-de-matematica-numeros-naturais-6o-ano/ 
 
https://brainly.com.br/tarefa/178508#:~:text=1%2D)%20Escreva%20os%20n%C3%BAmeros%20abaixo%20usando%20algarism
os%3A%20a%2D),Me%20ajudem%20por%20favor!!! 
  

https://acessaber.com.br/atividades/atividade-de-matematica-numeros-naturais-6o-ano/
https://brainly.com.br/tarefa/178508#:~:text=1%2D)%20Escreva%20os%20n%C3%BAmeros%20abaixo%20usando%20algarismos%3A%20a%2D),Me%20ajudem%20por%20favor!!!
https://brainly.com.br/tarefa/178508#:~:text=1%2D)%20Escreva%20os%20n%C3%BAmeros%20abaixo%20usando%20algarismos%3A%20a%2D),Me%20ajudem%20por%20favor!!!
https://brainly.com.br/tarefa/178508#:~:text=1%2D)%20Escreva%20os%20n%C3%BAmeros%20abaixo%20usando%20algarismos%3A%20a%2D),Me%20ajudem%20por%20favor!!!
https://acessaber.com.br/atividades/atividade-de-matematica-numeros-naturais-6o-ano/
https://acessaber.com.br/atividades/atividade-de-matematica-numeros-naturais-6o-ano/
https://brainly.com.br/tarefa/178508#:~:text=1%2D)%20Escreva%20os%20n%C3%BAmeros%20abaixo%20usando%20algarismos%3A%20a%2D),Me%20ajudem%20por%20favor!!!
https://brainly.com.br/tarefa/178508#:~:text=1%2D)%20Escreva%20os%20n%C3%BAmeros%20abaixo%20usando%20algarismos%3A%20a%2D),Me%20ajudem%20por%20favor!!!


ATIVIDADES DOMICILIARES SEMANAIS - TURMA 6º ANO  

PERÍODO: 06/07/2020 A 10 /07/2020 

 

 

 

 

 

13ª semana 

Olá!  

Leia com atenção o poema de Roseana Munrray, a respeito de mudanças que 

ocorrem nas cidades. 

Boa leitura! Bom estudo! 

Memória

Há pouco tempo atrás, 

aqui havia uma Padaria. 

Pronto – não há mais. 

Há Pouco Tempo atrás 

aqui havia uma casa, 

cheia de cantos, recantos, 

corredores impregnados 

de infância e encanto. 

Pronto – não há mais. 

Uma farmácia, 

uma quitanda. 

Pronto – não há mais. 

A cidade destrói, constrói, 

reconstrói. 

Uma árvore, um bosque. 

Pronto – nunca mais! 

Roseana Murray 

Atiividades 

1) Responda. 

a) O poema apresenta alterações na paisagem de uma cidade. Quais são 

elas? 

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

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

... 

 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA: “___________________________________________” 

PROFESSOR(A)_____________________________________________________________________ 

ALUNO(A):________________________________________________________________________ 

DATA:_____/_____/_____                                                COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA 

 

 



b) O que a autora quis dizer com a cidade destrói, constrói, reconstrói ? 

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

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

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

c) Próximo a escola em que você estuda também havia elementos que agora 

não existem mais? Quais? 

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

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

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

´Livro: Por dentro da Geografia, Lugar ,paisagem e espaço geográfico´, pagina 26. 

https://educacaobasica.editorasaraiva.com.br/pnld/edital/pnld-2019/obra/3764026/ 

2) Leia com atenção junto a  um familiar sobre o que entendeu da parte do 

poema que diz: 

 A cidade destrói, constrói, 

reconstrói. 

Uma árvore, um bosque. 

Pronto – nunca mais!

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

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

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

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

3) Agora identifique  no seu bairro ou comunidade alguma casa, prédio, 

pastagem... que existia e não existe mais. E o que foi construído no lugar. 

Senão souber peça ajuda a um familiar. 

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

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

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

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

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

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

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

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

https://educacaobasica.editorasaraiva.com.br/pnld/edital/pnld-2019/obra/3764026/


 
 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA: “   ” 

PROFESSOR(A)      

ALUNO(A):       

DATA:  /  /   COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA 

ATIVIDADES DOMICILIARES SEMANAIS - TURMA 6º ANO 

PERÍODO: 06/07/2020 A 10 /07/2020 

 
 
 
 
 
 

 

Olá! 

A origem do ser humano. 

Quem somos? De onde viemos? Como começou a vida na Terra? Descobrir nossas 

origens mais remotas é uma questão antiga e importante. Tanto que praticamente 

todos os povos antigos criaram explicações religiosas para as origens do ser humano. 

Projeto Teláris: história> ensino fundamental 2/Gislaine Azevedo, Reinaldo Seriacopi,-2 ed.- 

São Paulo:Ática 

Explicações para o surgimento dos seres humanos: 

Religiosa Científica 
 

Criacionismo 
O homem foi criado por um ser 
supremo. 

Evolucionismo ou darwinismo. 
O ser humano e os demais seres 
vivos originaram-se de organismos 
mais simples, que sofreram 
transformações ao longo do tempo, 
processo conhecido como seleção 
natural. 

http://www.ient.com.br/fotos/8977355962_-_os_primeiros_passos_da_humanidade.pdf 

1- Atividade oral. 

a) Converse com sua família sobre as perguntas no texto acima. 

 
b) Agora conversem sobre a teoria (religiosa ou científica) que a família 

acredita e a importância dela. 

 
2- Atividade escrita. 

 Elabore frases ou faça desenhos relacionados aos conceitos: 
 

Criacionismo Evolucionismo 
  

 

http://www.ient.com.br/fotos/8977355962_-_os_primeiros_passos_da_humanidade.pdf


 

ESCOLA: ................................................................ Aréa: Ciências    Série: 6º ..... Data:.../07/2020 

 

O texto foi extraído da página Escola Kids. Leia com atenção e responda as questões 

seguintes.  

CLASSIFICAÇÃO DOS ALIMENTOS 

Para ter boa saúde, dentre outras medidas, é necessário ter uma alimentação 

balanceada, ou seja: comer de tudo um pouco. Isso porque, dessa forma, nosso corpo 

recebe os nutrientes que precisa para se manter bem, na medida certa. 

Devemos comer, todos os dias, proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas e sais 

minerais. Eles são encontrados nos alimentos, em maiores ou menores quantidades. 

Proteínas são encontradas em alimentos como cogumelos comestíveis, carnes, ovo, leite 

e seus derivados (queijo, iogurte, coalhada e manteiga). Alguns alimentos de origem 

vegetal também são ricos em proteínas. Alguns exemplos são: arroz, feijão, milho, 

lentilha, grão-de-bico, soja, amendoim, nozes, amêndoas e castanha-do-pará. 

Como as proteínas ajudam o corpo a crescer, a se renovar e a se manter 

resistente, alimentos que contêm grandes quantidades dessa substância são 

classificados como alimentos plásticos ou construtores. 

 

Carboidratos e gorduras (também chamados de lipídios) são classificados como 

alimentos energéticos, já que é a partir dessas substâncias que o organismo adquire 

energia para realizar suas tarefas. Graças a isso e a tais alimentos, podemos realizar uma 

série de atividades, todos os dias. Para executar essas funções, primeiramente nosso 

organismo utiliza os carboidratos. Eles são encontrados em pães, no macarrão, nas 

frutas, em vegetais como a batata e a mandioca; em cereais como o arroz, trigo e o milho; 

e nos doces. Quando comemos mais carboidratos do que nosso corpo precisa, 

costumamos engordar, já que nosso organismo passa a guardar o que sobra em algumas 

regiões do corpo, como a barriga, bumbum e braços. 

Secretaria Municipal de 
EDUCAÇÃO 



 

Quando nosso organismo não tem carboidratos para retirar energia, ele utiliza a gordura 

para isso. Essa substância é encontrada em grandes quantidades em algumas carnes, 

como o cupim; na gema do ovo, na manteiga, na margarina, nas amêndoas, no azeite, 

nas castanhas, e em frituras como batatinha frita e pastel. Assim como no caso dos 

carboidratos, comer muita gordura também faz com que a gente engorde, e 

possivelmente desenvolva problemas de saúde. Por isso, apesar desses alimentos serem 

muito gostosos, é sempre bom ter moderação. 

 

Existe, ainda, um grupo de alimentos classificados como reguladores, que ajudam no 

funcionamento correto do corpo e prevenção de doenças. São eles os sais minerais e as 

vitaminas. 

Sais minerais são encontrados na água, e em diversos outros alimentos, tanto de origem 

vegetal quanto animal. Este último caso se aplica também às vitaminas. Exemplos de 

alimentos ricos em sais minerais e vitaminas: carne, ovos, queijo, leite, vegetais (manga, 

uva, laranja, maçã, melancia, acerola, espinafre, agrião, beterraba, cenoura, pepino, 

berinjela, tomate, feijão, lentilha, arroz, etc.) e azeite. 

 

 

ATIVIDADE 1 – Responda: 

a. Cite dois exemplos de alimentos ricos em carboidratos. 

b. Cite dois exemplos de alimentos ricos em protéinas. 

c. Cite dois exemplos de alimentos ricos em vitaminas. 



ATIVIDADE 2 – Relacione os tipos de alimentos com os nutrientes: 

(1) Alimentos construtores 

(2) Alimentos energéticos 

(3) Alimentos reguladores 

(     ) Ajudam o organismo adquire energia para realização de tarefas. 

(     ) Ajudam no funcionamento correto do corpo e prevenção de doenças.  

(     ) Ajudam o corpo a crescer, a se renovar e a se manter resistente. 

 

ATIVIDADE 3 – Quando um esportista joga futebol, o alimento que pode contribuir para 

fornecer energia é: 

a. o bife. 

b. o ovo. 

c. a alface. 

d. o arroz. 

 

ATIVIDADE 4 – Proponho que você e sua família façam uma receita típica de festa julina 

e em seguida complete o quadro abaixo: 

 

INGREDIENTES 

NUTRIENTES 

PROTEINAS CARBOIDRADOS MINERAIS VITAMINAS LÍPIDIOS MINERAIS 

       

       

       

       

       

       

       

       

  

OBSERVAÇÃO: Insira os ingredientes utilizados e marque um X nos nutrientes presentes nesse 

ingrediente. Se a tabela não for suficiente, você pode acrescentar mais linhas abaixo. 

 

Referências Bibliográficas 

Disponível em: https://escolakids.uol.com.br/ciencias/classificacao-dos-alimentos.htm.  

Acesso em: 29 de junho de 2020.  

Disponível em: https://alvinhouau.blogspot.com/2014/06/cruzadinha-sobre-nutricao-8-

ano.html. Acesso em: 29 de junho de 2020.  

 

 

https://escolakids.uol.com.br/ciencias/classificacao-dos-alimentos.htm
https://alvinhouau.blogspot.com/2014/06/cruzadinha-sobre-nutricao-8-ano.html
https://alvinhouau.blogspot.com/2014/06/cruzadinha-sobre-nutricao-8-ano.html
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Referência bibliográfica: <www.hiteacher.com.br>Acesso em: 26/06/2020 

 

 

“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: Interpretação e Diferenciação cultural Período: 06/07 a 10/07  

1. Veja o texto abaixo e responda: 

The church fair, usually with a charity bazaar, is called a quermesse. The festivities also celebrate 
rural life, the farmers (agricultores) life, and feature typical dress, food and dance. They usually 
take place in a large open space outdoors (cartazes)  and flags (bandeiras) and pleople release 
hot air ballon (balão de são joão) called an arraial and people dress up as farmers, or country 
folk (caipira) with straw hats (chapéu) and checked shirts or dresses. 

São João celebrates marriage, so couples dance a kind of square dance called a quadrilha which 
features a mock wedding with the bride and groom. June is the time of the corn harvest, so special 
dishes are prepared made with corn. Canjica is made from grated corn and coconut, boiled with 
water, milk, sugar and cinnamon. Pamonha is a sweet concoction of corn paste which is rolled 
and baked in fresh cornhusks. Pinhão, an edible pine seed is also very popular. 

A typical drink is the quentão. As the name suggests, this is a hot alcoholic drink with ginger and 
usually cachaça – a kind of rum made from sugar cane and commonly known as pinga. Bonfires 
(Foqueiras) and firework (fogos) displays are also important features of these colourful two-
week celebrations. 

1º) Preencha as lacunas abaixo com os vocabulários em destaque. 

Hats and checked shirts or dresses – Bonfires – firework – outdoors and flags -  hot air 
ballon 

a) People usually wear ______________ at a June Festival. 
b) People release ______________________ in the air on São João. 
c) Some folks have the costume of jumping over the ________________ as a sign of good luck. 
d) On June Festival, all the city, public buildings and stores are decorated with 
___________________. 
e) ______________ is more common on New Year Ever rather than on June Festivals. 

 

 

Vocabulary: 

Wear: Vestem 

Release: Soltam 

Folks: Caipira 

Jumping over: Pular ou passar em 

cima 

Decorated with: decorados com 

More Common: Mais comum 

New Year: Ano novo 

 

http://www.hiteacher.com.br/
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Referência bibliográfica: <www.hiteacher.com.br>Acesso em: 26/06/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hiteacher.com.br/


 

Atividade domiciliar de Arte 
Atividade referente ao período do dia 06/07/2020 ao dia 10/07/2020 
Turmas: 6° ao 9º anos 
Carga horária: 1 hora / semana 

 
MONA LISA 

 
Na letra da música que nós estudamos na semana passada estava escrito o 

nome de um quadro de arte chamado: Mona Lisa. Esta é a mais notável e conhecida 

obra de Leonardo da Vinci, um dos mais eminentes homens do Renascimento italiano. 

O quadro representa uma mulher com uma expressão introspectiva e um pouco 
tímida. Este quadro é provavelmente o retrato mais famoso na história da arte, senão, 
o quadro mais famoso e valioso de todo o mundo. Encontra-se exposto no Museu do 
Louvre, em Paris, e é uma das suas maiores atrações. 

Fonte:https://pt.wikipedia.org/wiki/Mona_Lisa#:~:text=Mona%20Lisa%20(%22Senhora 
%20Lisa%22,eminentes%20homens%20do%20Renascimento%20italiano 
 

 
ATIVIDADE 

A releitura de uma obra de arte é a criação de uma nova obra, tendo como 
referência uma obra anterior para dar a essa nova obra outro sentido, acrescentando a 
ela um toque pessoal, de acordo com as próprias experiências (fonte: 
https://iphotochannel.com.br/colunistas-de-fotografia/o-que-e-releitura-e-o-que-e- 
plagio-em-arte-e- 
fotografia#:~:text=A%20releitura%20de%20uma%20obra,falsifica%C3%A7%C3%A3o 
%20ou%20de%20uma%20c%C3%B3pia.). 

Sabendo disso, faça uma releitura em seu caderno da obra Mona Lisa. Aqueles 

que quiserem usar o celular para realizar a atividade pode. Depois envie para mim. 
Faça com capricho e use a sua criatividade! 

 

Obra original Exemplo de releitura 
 
Fonte: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mona_Lisa#:~:text=Mona%20Lisa%20(%22Senhora%20Li 
sa%22,eminentes%20homens%20do%20Renascimento%20italiano. 
https://gramho.com/media/2286034247565688415. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmata
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmata
https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_do_Louvre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_do_Louvre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mona_Lisa#%3A~%3Atext%3DMona%20Lisa%20(%22Senhora%20Lisa%22%2Ceminentes%20homens%20do%20Renascimento%20italiano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mona_Lisa#%3A~%3Atext%3DMona%20Lisa%20(%22Senhora%20Lisa%22%2Ceminentes%20homens%20do%20Renascimento%20italiano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mona_Lisa#%3A~%3Atext%3DMona%20Lisa%20(%22Senhora%20Lisa%22%2Ceminentes%20homens%20do%20Renascimento%20italiano
https://gramho.com/media/2286034247565688415
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“ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ BÁSICA”__________________________________ 

ALUNO(A):___________________________________________TURMA:6,7,8 ou 9______ 

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

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

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Festa Junina e as tradições religiosas Período: 06/07 a 10/07  

                                                 ATIVIDADE 

1- Leia o texto abaixo e responda. 

Festa Junina e suas tradições 

Os historiadores apontam que as origens da festa junina estão diretamente relacionadas a 

festividades pagãs realizadas na Europa na passagem da primavera para o verão, momento 

chamado de solstício de verão. Essas festas eram realizadas como forma de afastar os maus 

espíritos e qualquer praga que pudesse atingir a colheita. Para melhor entendermos isso, é preciso 

considerar que o solstício de verão no hemisfério norte acontece exatamente no mês de junho. 

As comemorações realizadas por diferentes povos pagãos europeus começaram a ser 

cristianizadas a partir do momento em que o Cristianismo se consolidou como a principal região do 

continente europeu. Assim, a festa originalmente pagã foi incorporada ao calendário festivo do 

catolicismo... 

O começo da festa junina ao Brasil remonta ao século XVI. As festas juninas eram tradições 

bastante populares na Península Ibérica (Portugal e Espanha) e, por isso, foram trazidas para cá 

pelos portugueses durante a colonização, assim como muitas outras tradições. Quando introduzida 

no Brasil, a festa era conhecida como festa joanina, em referência a São João, mas, ao longo dos 

anos, teve o nome alterado para festa junina, em referência ao mês no qual ocorre, junho. 

Inicialmente, a festa possuía um forte tom religioso – conotação essa que se perdeu em 

parte, uma vez que é vista por muitos mais como uma festividade popular do que religiosa. Além 

disso, a evolução da festa junina no Brasil fez com que ela se associasse a símbolos típicos das 

zonas rurais.... 

Responda: 

1. Por que a festa junina era realizada por povos pagãos? 

2. Quando a comemoração junina se tornou parte do cristianismo? 

3. Quando a Festa Junina começou a ser realizada no Brasil? E qual povo que a trouxe? 

4. Qual era o antigo nome da Festa Junina? 

5. Como é vista a Festa Junina atualmente? 

6. Você, particularmente, gosta das Festividades Juninas? Você já conhecia a história da origem 

desta festividade? Qual parte ou algo que não pode faltar em uma Festa Junina? 

 

Referências: 

Fonte texto:< https://brasilescola.uol.com.br/detalhes-festa-junina/origem-festa-junina.htm> Acesso em: 

26/06/2020 

Atividades: PEREIRA, Mirelle Gonçalves. Atividade domiciliar de Ensino Religioso PMAV 2020. Atílio Vivácqua. ES 

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


DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA  

DATA: 06/07 a 03/07    SÉRIE: 6°ANO 

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS 

 

PERÍODO: 06/07 Á 10/07/2020 

 

QUESTIONÁRIO SOBRE O FUTEBOL. 

1) Você sabe a diferencia do futebol para futsal? Quais? Explique? 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________  

 

2) Apenas com muito treino qualquer pessoa pode chegar ao nível do 

jogador Cristiano Ronaldo? Por quê?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_______________________________________ 

 

3) Qual seria o diferencial entre os grandes craques e os jogadores 

comuns? Explique? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________ 

 

4) No futebol treinar os melhores jogadores faz meu time ser campeão. 

_____________________________________________________ 

 

5) Você gosta de futebol? Por quê? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________ 

 

Referencia:  Autor: Darido, Suraya Cristina - Souza Jr, Osmar 

Moreira Para Ensinar Educação Física: Possibilidades de 

intervenção na escola – Campos, SP Marca: Papirus, 2007.  
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