
 
 
 

 
QUERIDO ALUNO, 

Mais uma semana que se inicia, com a graça de Deus. Faça as atividades 
propostas com determinação e afinco. Deus abençoe você e sua família! 

 
Considerando que dia 17/07 é o dia de Proteção às Florestas, leremos um 
texto que apresenta como personagem PEDRO, um garoto apaixonado pela 
natureza. Aproveitamos a oportunidade para reforçar a importância de 
preservarmos o meio ambiente. 

Leia o texto a seguir: 
 

O meio ambiente em primeiro lugar 
 

Em um pequeno vilarejo havia um jovem aventureiro, que se chamava Pedro. 
Ele era um rapaz esperto que adorava o meio ambiente, passava a maior parte 
do dia na floresta, subindo em árvores, brincando com os animais. Pedro não 
tinha medo de nada, de nenhum animal e adorava nadar em um rio que ficava 
perto de sua casa. 

Certo dia, Pedro estava andando pela floresta, quando viu um movimento 
estranho, e depois um tiro e um grito de um animal, muito curioso ele foi lá 
olhar. 
Quando chegou ao local do tiro, viu muitos homens, todos armados e com 
motosserras, cortando as árvores, matando e capturando animais. 

Pedro chegou à frente deles e disse: 
─ Por que estão fazendo isso com os animais e com asárvores? 
─ Pegue ele! Falou o líder do bando. 
Pedro correu e os homens foram atrás. Preparados para atirar, o líder do 

bando disse: 
─ Não atirem! Ele será nosso refém! Pois a polícia está atrás denós! 
No tempo em que ele estava conversando, Pedro subiu em uma árvore e se 

escondeu. A polícia chegou e prendeu o bando. 
Pedro, um jovem aventureiro, que amava o meio ambiente, arriscou sua vida 

por ele. 
(Adaptado de http://colegiomaanaim77.blogspot.com.br/2012/06/contos.html) 

 

RESPONDA ÀS QUESTÕES ABAIXO: 
 

1. A partir da leitura do texto, podemos dizerque: 
a) Pedro passava a maior parte do tempo emcasa. 
b) Pedro não gostava deanimais. 
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c) Pedro não gostava dafloresta. 
d) Pedro adorava o meioambiente. 

 
2. O que ficava perto da casa dePedro? 
a) o rio que elenadava. 
b) a casa de um amigoseu. 
c) a casa de sua avó. 
d) um lago muitoprofundo. 

 
3. Pedro vivia na floresta, brincava com os animais e subia em árvores. O que 
aconteceu, de repente, que mudou essatranquilidade? 

 

4. Por que o bando decidiu não atirar em Pedro apóscapturá-lo? 
 

 

5. Como Pedro conseguiu fugir do bando dehomens? 
 

 

6. O que aconteceu após Pedro se esconder naárvore? 
 

8. Pedro tinha algum tipo de medo?Explique. 
 

 

9. Você gostou da história? Explique por que respondeu sim ounão. 
 
 

Disponível em:http://popportugues.blogspot.com/search/label/6%C2%BA%20ano 

10.Produza um slogan (frase curta e simples para reforçar a importância de um 
propósito) sobre a importância de preservação das florestas. Se desejar, pode 
ilustrar. 

http://popportugues.blogspot.com/search/label/6%C2%BA%20ano


 

 
 
 
 
 
 

Para relembrar o conteúdo click no link https://www.youtube.com/watch?v=dpoMuE2duOw&feature=youtu.be 

Atividades 
1) Preencha a tabela colocando o Antecessor e o Sucessor de cadanúmero: 

 

Antecessor Número Sucessor 

99 100 101 

 129 999  

 3 240  

 100 099  

 100 000  

 
2) Observe os números abaixo e escreva três números naturais consecutivos, sabendo que o 

maior delesé: 

a) 18   19, 20,21(Exemplo) d) 1500 

b)99 e) 32 

c)799 f) 999 

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

3) Responda qual é o antecessor do maior número natural par de três algarismos? 

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

 

4) Coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso nas questõesabaixo: 

a) ( ) 25 e 26 são númerosconsecutivos. 

b) ( ) o antecessor de 10 é 9, pois: 10 -1=9. 

c) ( ) O antecessor de 50 é51. 

d) ( ) Todo número natural com exceção do zero, tem umantecessor. 

e) ( ) 1,3,5,7,9,11 é uma sequência dos números naturaispares. 

f) ( ) O sucessor de um número natural é obtido pelo acréscimo de uma unidade aele. 

g) ( ) Todo número natural tem um sucessor, pois a sequência dos números naturais éinfinita. 

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://www.youtube.com/watch?v=dpoMuE2duOw&feature=youtu.be(Acesso em 06/ 07/ 2020) 

“Ensinar para Aprender, Valorizar para Ter!” 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 
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Analise o texto 

Nos diferentes lugares em que circulamos no nosso cotidiano pode haver uma 

cultura diferente da nossa. Por diversas razões muitas, saem do lugar onde 

nasceram e viviam para morar no Brasil, por exemplo. 

(...) Liberdade era um bairro residencial habitado por imigrantes portugueses e 

italianos que com o passar dos anos deixaram o bairro em direção a outra 

cidade. Os traços orientais de prédios e residências só começara, a aparecer 

após a chegada dos primeiros imigrantes japoneses ao Brasil, em 1908, e 

ganharam impulso na década de 1960(...) 

GHENDINE,André.  História  dos  bairros  paulistanos-  Liberdade. Bancodados Folha. Disponívelem 

>https://almanaque.folha.uol.com.br 

Bairros- Liberdade.htm> Acesso em:jun.2018 

( Livro Por Dentro da Geografia 6º ano- página 27) 

A) Liberdade era um bairro residencial. O que predomina num bairro 

residencial? 

B) Você convive ou já conviveu com alguma pessoa que tenha vindo de outro 

país? 

C) Pense e escreva algumas razões que levam uma pessoa a sair do seu país 

deorigem. 

D) Agir com empatia é quando uma pessoa tem habilidade de se colocar no 

lugar de outra para assim, compreender seus sentimentos e ações. Você já 

presenciou ou já foi vítima de ações preconceituosas em função da cultura  

e do lugar deorigem? 

E) De acordo com o texto que grupo de imigrantes chegaram ao Brasil por 

volta de1908? 
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Analisando o texto 

Pré-história 

A pré-história compreende o período que vai do aparecimento do homem ao 

desenvolvimento da escrita. A pré-história é uma fase histórica que abrange 

milhões de anos. (...) A pré-história compreende o período que vai do 

aparecimento do homem ao desenvolvimento da escrita. (...) Dessa maneira, a 

escritadeterminouadivisãoentreassociedadeshistóricas(queescreviam)eas pré-

históricas (que nãoescreviam). 

(...)A pré-história é uma área do conhecimento que envolve várias disciplinas 

como a arqueologia, geologia, biologia e paleontologia. Todas essas áreas 

desenvolvem suas pesquisas em torno de vestígios que sobreviveram com o 

passar do tempo: pinturas rupestres, fósseis, utensílios, entre outros materiais. 

Divisão da pré-história 

A divisão da pré-história se concentra em duas grandes fases: 

A Idade da Pedra e a Idade dos Metais. A Idade da Pedra também é dividida em 

dois períodos que correspondem aos: Períodos Paleolítico e Neolítico. 

https://www.guara.sp.gov.br/kcfinder_pmg/upload/files/Atividades_Escolares/EMEB_UR

BANO/HISTORIA_1_PRE-HISTORIA_6-ANO.pdf 
 

 

Atividade 

1) O que é pré-história? 

R: 

2) Qual o período da pré-história ? 

R: 

3) Apré-históriaéumaáreadoconhecimentoqueenvolveváriasdisciplinas. Cite 

quais sãoelas. 

R 

4) Cite os vestígios que sobrevivem com o passar dotempo. 

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

SISTEMA DIGESTÓRIO 

O corpo humano possui diferentes órgãos internos, cada um com uma função. Isso permite com 

que nosso organismo funcione corretamente. 

O   sistema   digestório   é   composto   por   vários   desses    órgãos.    Ele    é    responsável 

pela transformação dos alimentos que ingerimos em substâncias bem pequenas, fazendo 

com que seus nutrientes sejam levados pelo sangue a todo o nosso corpo. Depois disso, o 

que não tem utilidade para o organismo é eliminado pelasfezes. 

A esse processo, damos o nome de digestão. Graças a ela, temos energia para brincarmos, 

estudarmos, enfim, para fazermos as nossas atividades diárias. 

Os órgãos que compõem o sistema digestório são: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino 

delgado, intestino grosso e ânus. 

A digestão se inicia quando colocamos o alimento na boca. A produção de saliva é estimulada, e 

os dentes e a língua trabalham para triturá-lo e umedecê-lo. Após este momento, ele é engolido, 

passando pela faringe e pelo esôfago e, depois, para o estômago. 

 

O estômago é o local para onde o bolo alimentar se direciona. Ele se junta ao suco gástrico, 

que é uma substância encontrada ali, e que auxilia na transformação do bolo alimentar em 

pedaços ainda menores. Depois disso, ele passa a ser chamado de quimo. 

À medida que os alimentos chegam, o estômago vai se dilatando. Normalmente, ele consegue 

acomodar até dois litros de alimentos, mas isso varia de pessoa para pessoa. Alguns nutrientes 

já são aproveitados pelo corpo, sendo levados pelo sangue para as células. 

Depois do estômago, o quimo vai para o intestino delgado. Lá, ele é misturado ao suco 

pancreático (feito no pâncreas), à bile (vinda do fígado) e ao suco entérico, do próprio intestino. 

Ali, outros nutrientes são aproveitados e, ao final do processo, o quimo passa a se chamarquilo. 
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O quilo segue para o intestino grosso. Lá, água e sais minerais são aproveitados. O restante 

passa a se chamar fezes, e é eliminado para fora do corpo, pelo ânus. 

 
 

ATIVIDADE 1 – Responda: 

a. Quais são os órgão que compõem o sistemadigestório? 

b. Qual a responsabilidade do sistemadigestório? 

c. Onde se inicia adigestão? 

d. Qual é a ordem percorrida pelo bolo alimentar, de formaresumida? 

ATIVIDADE 2 – Observe a figura abaixo e complete os nomes dos orgãos que estão faltando. 

ATIVIDADE 3 – Depois do trabalho do estômago, o bolo alimentar recebe o nome de quimo, e vai 

para o: 

a. intestinodelgado. 

b. esôfago. 

c. intestinogrosso. 

d. pâncreas. 

 
 
 
 

Referências Bibliográficas 
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A Memória Familiar: Retratos 

A Pandemia levou famílias a se reorganizarem, a rotina de todo mundo ficou diferente e as 

famílias estão experimentando ficar mais tempo em casa. A fotografia é uma importante forma de 

registrar cada momento e para o resgate da memória familiar. Ouça a música "Não Custa Nada"- 

Música em Família no link: https://www.youtube.com/watch?v=B_YcHDd4WC4 

Não Custa Nada 
 

Eu descobri que as coisas boas da vida 
São de graça, não custam nada 
Eu descobri que o mundo inteiro 
Pode ser o meu jardim, a minha casa 
O teu abraço não custa nada 

Um beijo seu não custa nada 

A boa ideia não custa nada 

Missão cumprida não custa nada 
 

E quando tudo parecer que está perdido 

Dê uma boa gargalhada 

Eu descobri que as coisas boas da vida 

São de graça, não custam nada 

Eu descobri que o mundo inteiro 

Pode ser o meu jardim, a minha casa 

O pôr do sol não custa nada 

A brincadeira não custa nada 

Um gol de placa não custa nada 

Vento no rosto não custa nada 

E quando tudo parecer que está perdido 

Dê uma boa gargalhada, ah-ah-ah 

A flor do campo não custa nada 

Onda do mar não custa nada 

A poesia não custa nada 

A nossa história não custa nada 
 

Fruta no pé não custa nada 

Água da fonte não custa nada 

Banho de sol não custa nada 

Um bom amigo não custa nada 

E quando tudo parecer que está perdido 

Dê uma boa gargalhada, ah-ah-ah 

Eu descobri que as coisas boas da vida 

São de graça, não custamnada 

Eu descobri que as coisas boas da vida 

São de graça, não custamnada 

Eu descobri que as coisas boas da vida 

São de graça, não custamnada 

Eu descobri que as coisas boas da vida 

São de graça, não custamnada 

Não custam nada 
 

Compositores: Eduardo Bologna / Paula Santisteban Bologna 
 

 

A fotografia é uma importante fonte para conhecer a nossa história. Que tal, relembrar 
comafamíliaalgunsálbunsdefotos,resgatandoamemóriafamiliarecompartilharahistória 
vividanessemomentoquefoifeitooregistro.Agoraoquevocêachadecriarumálbumcom alguns 
momentos que marcou sua vida e de sua família, selecione algumas fotos use sua 
capacidade de criar, aguce sua imaginação e vamos brincar com as fotos e relembrar 
momentos vividos com sua família. Quem quiser pode fazer em vídeo e deixar salvo no 
celular, para quando voltar fazermos apresentações dos trabalhosrealizados. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=49152 
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Texto para às questões 01 e 02 

The Human-Chimpanzee Hybrid 

 

If   two   Chinese   scientists   are   to   be   
believed, China nearly made the first hybrid 
decadesearlier.In1967,theycameclosetocreating a 
human-chimpanzee hybrid—and if theexperiment 
hadn’t been shut down early, they would have 
succeeded. 
Two scientists from Shenyang have claimed that 
they participated in an experiment in which they 
successfully impregnated afemale chimpanzee with 
humansperm.Theirgoalwastocreateanew,more 
highly evolved chimpanzee with a larger brain anda 

wider mouth. Ultimately, they hoped that their new creature would be able to speak… 
http://listverse.com/2018/06/25/10-experiments-that-have-created-real-human-animal-hybrids/ 

 

01. Encontre no texto acima, use seu caderno e seu conhecimento prévio para responder: 

A)um númerocardinal  

B) um númeroordinal  

C) O nome de umaprofissão  

D) o nome de uma parte docorpo  

E) o nome de umanimal  

F) o nome de umpaís  
 

 

02. Analiseotítuloeassinalenaalternativaquemelhorexplicaoassuntoabordadonotextoacima: 

A) o assunto tratado no texto é sobre uma experiência feita por americanos, que transformou um 

animal em um ser híbrido, ou seja, meio macaco, meiohumano. 

B) o assunto tratado no texto é sobre uma experiência feita por chineses que transformou um 

macaco em um ser híbrido, ou seja, meio macaco, meiohumano. 

C) o assunto tratado no texto é sobre uma experiência feita por humanos que transformou um 

chinês em um ser híbrido, ou seja, meio macaco, meiohumano. 

D) o assunto tratado no texto é sobre uma experiência feita por chineses, que transformou um 

macaco em um ser híbrido, ou seja, meio macaco macho, meio macacofêmea. 

Referência bibliográfica: <https://acessaber.com.br/avaliacoes/avaliacao-de-ingles-7o-ano-3/#more-
45765r>Acesso em: 05/07/2020 
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ATIVIDADE 

1- Leia o texto abaixo e responda. 

Bullying 

Bullyingéumapalavraqueseoriginounalínguainglesa.“Bully”significa“valentão”,eosufixo“ing” 

representa uma ação contínua. A palavra bullying designa um quadro de agressões contínuas, 

repetitivas, com características de perseguição do agressor contra a vítima, não podendo 

caracterizar uma agressão isolada, resultante de umabriga. 

A prática do bullying consiste em um conjunto de violências que se repetem por algum período. 

Geralmente são agressões verbais, físicas e psicológicas que humilham, intimidam e traumatizam 

a vítima. Os danos causados pelo bullying podem ser profundos, como a depressão, distúrbios 

comportamentais e até o suicídio.... 

Normalmente,   chamamos   de bullying o   comportamento   agressivo   sistemático   cometido 

por crianças e adolescentes. Quando um comportamento parecido acontece entre adultos, 

geralmente no ambiente de trabalho, classificamos o ato como assédiomoral. 

Comumente, o bullying é uma prática injusta, visto que os agressores ou agem em grupo (ou com 

o apoio do grupo) ou agem contra indivíduos que não conseguem se defender das agressões. 

Apesar  de   considerarmos   o   sofrimento   da   vítima,   também   devemos   tentar   entender   

o comportamento dos agressores. Muitas vezes, são jovens que passam por problemas 

psicológicosouquesofremagressõesnoambientefamiliarenaprópriaescola,etentamtransferir os seus 

traumas por meio da agressividade contra osoutros... 

Para além das campanhas governamentais e não governamentais, é necessário que as famílias 
unam-se com os profissionais da educação para que todos possam trabalhar na conscientização 
de seus filhos e no apoio emocional de que as vítimas do bullying necessitam. 

Responda: 

1. Você concorda que seja possível lutar contra o bullying sem violência? Porquê? 

2. Quais são as armas da violência? E quais são as “armas” dapaz? 

3. Para você, o que dá mais resultado: a violência ou a paz? Porquê? 

4. Escreva o que éBullying? 

5. VocêjásofreuessetipodeviolênciaoBullying?Oujáfoiagressor?Comofoiquevocêsesentiupassandoporestas situações? 

6. Usando o seu conhecimento prévio, responda o que éCyberbullying? 

 
Referências: 

Fonte textohttps://brasilescola.uol.com.br/sociologia/bullying.htm> Acesso em: 04/07/2020 

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

 

1) Por que as pessoas erram muito quando estão aprendendo a jogar 

voleibol? 
 

 

 

2) É mais fácil passar a bola para o companheiro com toque oumanchete? 

Quais as diferenças entre um eoutro? 
 

 

 

 

3) Para você e mais difícil de fazer: os saques, a manchete ou toque? Por 

quê? 
 

 

 

4) Quando jogador da equipe adversaria sacar a bola passar por cima da 

rede e vem em sua direção, você passar a bola para o companheirode 

equipe, com toque ou manchete? Porquê? 
 

 

 

5) Para jogo ter resultado positivo depende somente de vocêjogar 

corretamente? 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. 

 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

SEMANA 19 PERÍODO DE 17/08 À 21/08 

ESCOLA: 

ALUNO:                                                      TURMA: 6º ANO 

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA             AULAS POR SEMANA: 2 horas /aula 

CONTEÚDO:  
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