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6º Ano do Ensino Fundamental 

Observações: 1  – ATENÇÃO! Fiquem atentos a entrega das atividades, conforme a instrução de cada professor. 

2 – Os professores responderão as mensagens, seja para dúvidas ou para devolutivas, apenas entre 7h30` e 12h15` atente-se a esse horário. 

3 – Os trabalhos encaminhados fora do período estipulado serão avaliados com 50% do valor da nota.  

4  –  Plantão de dúvida: os professores estarão disponíveis nos dias de suas aula, caso suas dúvidas sejam enviadas posteriormente a este horário, será 

respondida somente na aula seguinte. 

Dia da Semana Disciplina Objeto de 

Conhecimento 

Detalhamento Fonte de Consulta Material a ser encaminhado pelo 

aluno 

Segunda-feira 

(23/11) 

Mat.  (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Probabilidade e 

possibilidades. 

Aula online via Zoom: revisão do 

conteúdo. 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Livro Bernoulli, capítulo 

11. 

******* 

Mat.  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Probabilidade e 

possibilidades. 

Aula online via Zoom: resolução de 

exercícios. 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Ao final da aula Zoom será 

compartilhado um exercício sobre 

probabilidade. Também enviarei no 

grupo da turma. 

Livro Bernoulli, capítulo 

11. 

******* 

Matemática 

09:00 às 09:45 

Probabilidade e 

possibilidades. 

O aluno deverá resolver essa 

atividade compartilhada no zoom e 

Livro Bernoulli, capítulo 

11. 

Enviar, via WhatsApp, o áudio 

explicativo. 
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gravar um áudio/vídeo com a 

explicação do exercício. 

Prazo de entrega: 10h deste 

mesmo dia. 

Filosofia  

10:00 às 10:45 

Uma breve história 

do tempo 

Assistir ao vídeo encaminhado pela 

professora referente as páginas 69 a 

72 e responder no caderno a sessão 

PARA REFLETIR da página 72. 

Link do vídeo: Em 

construção. 

Enviar foto da atividade PARA 

REFLETIR da página 72 NO 

CADERNO até 24/11 - 12h15. 

OPEE (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Semana da Educação 

Financeira - Sicredi 

Palestra com o Sicredi sobre 

educação financeira.  

Será enviado o link no 

dia da aula via ClassApp 

e Whatsapp! 

Nada deverá ser encaminhado 

pelo aluno. Não deixe de 

participar 

 

 

 

Terça-feira 

(24/11) 

Port. (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Acentuação gráfica -> Resolução dos exercícios das 

páginas 109, 110 e 111. 

O link será enviado via 

WhatsApp e ClassApp. 

**************************** 

Português 

08:15 às 09:00 

Acentuação gráfica -> Gabarito dos exercícios das páginas 

109, 110 e 111. 

Assistir o vídeo: 

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

sRTigPY0LMM 

O link será enviado via 

WhatsApp e ClassApp. 

*************************** 

Matemática 

09:00 às 09:45  

Probabilidade e 

possibilidades. 

Momento destinado para revisão do 

conteúdo.  

Faça um resumo em seu caderno 

sobre os principais assuntos e 

conceitos do capítulo 11. 

Livro Bernoulli, capítulo 

11. 

Nada deverá ser enviado pelo 

aluno. 

https://www.youtube.com/watch?v=sRTigPY0LMM
https://www.youtube.com/watch?v=sRTigPY0LMM


 

FICHA DE ORIENTAÇÃO AOS ALUNOS  
 

 

6º Ano do Ensino Fundamental 

Geog. (Zoom) 

10:00 às 10:45 

A transformação do 

espaço geográfico 

Problemas ambientais rurais página 49  link para aula zoom será enviado 

via classapp e whatsapp 

Geog. (Zoom) 

10:45 às 11:30  

Cotidiano  

Para Refletir 

O espaço urbano 

Leitura e discussão sobre o tema 

abordado: “ Brasil falha na aplicação 

de leis ambientais, diz ONU” 

Características do espaço urbano 

página 53 

 

página 54 

Link da aula  

Geografia 

11:30 às 12:15 

Os problemas 

ambientais urbanos 

Poluição explicar: 

os tipos  

as principais causas 

possíveis soluções 

 

página 58 e 59 A forma de apresentar a atividade 

é livre.   

Mapa mental, TikTok, Jamboard, 

Podcast (Anchor), Desenho livre, 

resumo, etc… 

Valor 15 pontos 

Enviar até dia 25/11 via whatsapp 

 

 

 

Quarta-feira 

(25/11) 

História 

07:30 às 08:15 

A Idade Média e o 

Feudalismo 

Fazer a leitura antecipada das páginas 

46 a 62 

Livro Bernoulli, volume 

4, capítulo 8 - A Idade 

Média e o Feudalismo 

 

Hist.  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

A Idade Média e o 

Feudalismo Aula Zoom. 

O link será encaminhado via 

ClassApp. 

Livro Bernoulli, volume 

4, capítulo 8 - A Idade 

Média e o Feudalismo 
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Hist.  (Zoom) 

09:00 às 09:45 

A Idade Média e o 

Feudalismo Aula Zoom. 

O link será encaminhado via 

ClassApp. 

Livro Bernoulli, volume 

4, capítulo 8 - A Idade 

Média e o Feudalismo 

Fazer a atividade da página 64, 

apenas o número 9. 

Entregar no mesmo dia via 

Classapp até as 18:00. 

Redação  

10:00 às 10:45 

Momento de Leitura 

 

Foco na leitura do livro Minhas 

Rimas de Cordel, de César Obeid. 

ATENÇÃO! A avaliação deste livro foi 

adiada para o dia 02/12. Uma dica: 

leiam em voz alta, treinem o ritmo, 

pois nossa avaliação terá a ver com 

LEITURA E RITMO.  

 

Livro Literário *** 

Redação(Zoom) 

10:45 às 11:30 

 

Nesta aula iremos produzir um 

relatório. Será passado aos alunos as 

devidas instruções sobre como fazer 

este texto.  

Livro Bernoulli  Enviar seu texto respondendo o 

ClassApp “Envio de Relatório - 6º 

Ano”.  

● Atenção para a qualidade 

da imagem. 

● Siga todos os passos 

passados na aula.  

● Enviar até às 17h. 

● Valor: 25 



 

FICHA DE ORIENTAÇÃO AOS ALUNOS  
 

 

6º Ano do Ensino Fundamental 

 

 

Arte (Zoom) 

11:30 às 12:15 

Conselho de Classe - 

Hora de ser ouvido! 

Reflexão sobre o ensino remoto 

como um todo,  com as 

coordenadoras Tatiana e Candinha. 

O link será enviado via 

ClassApp e WhatsApp. 

**************************** 

 

 

 

Quinta-feira 

(26/11) 

Português 

07:30 às 08:15 

Revisão - Separação 

de sílabas 

Assistir o vídeo: 

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

nTsQ7Zj8Ln4 

Aproveite para tirar 

dúvidas e fazer 

comentários sobre os 

temas. 

**************************** 

Português (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Revisão - Separação 

de sílabas 

Aula online. O link será enviado via 

whatsApp e ClassApp. 

**************************** 

Educação Física (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Cultura corporal de 

movimento 

Entrar na aula zoom e realizar as 

atividades que serão propostas pelo 

professor, vale lembrar que os 

zoom Link para a aula zoom será enviado 

via whatsapp 

VALOR DA ATIVIDADE DE 

PARTICIPAÇÃO:15 PONTOS 

https://www.youtube.com/watch?v=nTsQ7Zj8Ln4
https://www.youtube.com/watch?v=nTsQ7Zj8Ln4
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alunos serão avaliados a partir da 

participação durante a aula zoom 

Mat.  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Noções de estatística 

e probabilidade. 

Aula online via Zoom: revisão do 

capítulo. 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Livro Bernoulli, capítulo 

11. 

O aluno será avaliado pela 

presença e participação. 

Mat.  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Noções de estatística 

e probabilidade. 

Aula online via Zoom: revisão do 

capítulo. 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Livro Bernoulli, capítulo 

11. 

O aluno será avaliado pela 

presença e participação. 

 

 

Sexta-feira 

(27/11) 

Inglês (Zoom) 

07:30 às 08:15   

Imperative Form - 

Language Organizer 

Realização coletiva da página 56 por 

meio da aula do Zoom. 

https://us04web.zoom.

us/j/79834575310?pwd

=dnkzam1TcHR6eUk4Q

3h0RVRnL2hJQT09 

ID da reunião: 798 3457 

5310 

Senha de acesso: vitoria 

Nada deverá ser encaminhado pelo 

aluno. 

A presença e participação nessa 

aula vale nota! 

Inglês  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Imperative Form e 

Prepositions of place 

Realização coletiva das páginas 58 e 

59 por meio da aula do Zoom. 

https://us04web.zoom.

us/j/79834575310?pwd

=dnkzam1TcHR6eUk4Q

3h0RVRnL2hJQT09 

Nada deverá ser encaminhado pelo 

aluno. 

A presença e participação nessa 

aula vale nota! 
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ID da reunião: 798 3457 

5310 

Senha de acesso: vitoria 

Ciências   

09:00 às 09:45 

Separação de 

misturas 

Conferência do gabarito das 

atividades das páginas 53 e 54. 

Assistir o vídeo: 

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

51eZ-NU4SHU 

 

Livro Bernoulli. **************************** 

Ciências (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Fusão fracionada 

Dissolução 

fracionada 

Aula online. O link será enviado via 

classapp e WhatsApp. 

**************************** 

Ciências  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Destilação simples 

Destilação fracionada 

Aula online. O link será enviado via 

classapp e WhatsApp. 

*************************** 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=51eZ-NU4SHU
https://www.youtube.com/watch?v=51eZ-NU4SHU

