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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 

(25/05) 

Mat.  (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Retomada de conteúdo: 

encontrando os divisores 

de um número. 

Aula online via Zoom.  

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Anotar no caderno todos os 

exemplos resolvidos durante a 

aula. 

Livro Bernoulli, páginas 

67 e 68. 

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

Matemática 

08:15 às 09:00 

 

 

Retomada de conteúdo: 

encontrando os divisores 

de um número. 

Resolução dos exercícios:  

Página 69 número 42 

 

Valor: 5 pontos 

Livro Bernoulli, páginas 

67 e 68. 

WhatsApp da professora 

para dúvidas. (61) 9 

85382185 

Enviar, via ClassApp, até 10h da presente data 

(25/05) a resolução dos exercícios. 

 

 O aluno terá 1 hora e 45 minutos para o 

desenvolvimento da atividade. 

Sem justificativas, as atividades entregues após 

o horário serão avaliadas com nota parcial. 

Matemática 

09:00 às 09:45 
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Redação  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Conto em prosa e conto 

em verso - Capítulo 5, 

página. 40 

Ler e interpretar contos em prosa e 

verso, sabendo identificá-los em 

sua estrutura.  

Livro Bernoulli - Capítulo 

5, página 40.  

*** 

 

Redação 

10:45 às 11:30 

Atividade página 44.  Irão realizar as atividade e fazer a 

autocorreção com o gabarito que 

será enviado pelo professor. Não 

será preciso enviar nada ao 

professor.  

Livro Bernoulli - Capítulo 

5, página 44. 

*** 

 

 

 

 

Terça-feira 

(26/05) 

Port. (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Pronomes demonstrativos e 

Pronomes possessivos 

Aula online. Enviarei o documento 

com as atividades que serão 

respondidas juntamente com a aula 

Zoom. 

O Link será enviado via 

ClassApp. 

Enviar as atividades até às 12:00 da presente 

data (26/05). 

Valor: 10 pontos 

Português 

08:15 às 09:00 

Pronomes 

demonstrativos e 

Pronomes possessivos 

Continuação dos exercícios. O documento foi 

enviado via ClassApp. 

Enviar as atividades até às 12:00 da presente 

data (26/05). 

Geog. (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Solos 

Formação e Tipos de solo 

Fazer a leitura sobre Os solos, sua 

formação e seus tipos, anotar 

possíveis dúvidas para aula Zoom. 

Páginas 24 até 27.  

Geografia 

10:00 às 10:45 

Unidades do Relevo  Atividade avaliativa pelo Google 

forms será enviado o link   

Valor: 10 pontos. 

Página 20 e 21.  Responder assim que for disponibilizado o link 
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Geografia 

10:45 às 11:30 

Atividades humanas e a 

erosão do solo 

Listar  no caderno as atividades 

humanas que aceleram o processo 

de erosão do solo, explicando 

detalhadamente cada um deles. 

Página 28  Enviar atividade dia 27-05 até as 12h via 

whatsapp. 

 

 

 

Quarta-feira 

(27/05) 

Hist.  (Zoom) 

07:30 às 08:15 

As civilizações Egípcia, 

Hebraica, Fenícia e Persa 

Nessa aula do Zoom faremos a 

correção das atividades que foram 

passadas na semana anterior e 

vamos tirar dúvidas a respeito da 

mesma. 

Livro Bernoulli, capítulo 

4 As civilizações Egípcia, 

Hebraica, Fenícia e 

Persa. 

 

História 

08:15 às 09:00 

As civilizações Egípcia, 

Hebraica, Fenícia e Persa 

Assistir ao vídeo: 

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

v=4oDAc0nubAQ 

Livro Bernoulli, capítulo 

4 As civilizações Egípcia, 

Hebraica, Fenícia e Persa 

 

História 

09:00 às 09:45 

As civilizações Egípcia, 

Hebraica, Fenícia e Persa 

Assistir ao vídeo: 

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

v=HZ1lvgkYxoo 

Livro Bernoulli, capítulo 

4 As civilizações Egípcia, 

Hebraica, Fenícia e 

Persa. 

Enviar por escrito um pequeno texto sobre o 

que se pôde entender dos vídeos indicados para 

que sejam entregues no dia 29/05 com prazo 

até às 12:15.  

Valor: 10 pontos. 

Peço para que, por favor, as atividades sejam 

encaminhadas somente na data agendada. 

Não serão aceitas atividades antecipadas. 

https://www.youtube.com/watch?v=4oDAc0nubAQ
https://www.youtube.com/watch?v=4oDAc0nubAQ
https://www.youtube.com/watch?v=HZ1lvgkYxoo
https://www.youtube.com/watch?v=HZ1lvgkYxoo
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Atividades encaminhadas após o horário limite 

terão o valor reduzido à metade da nota. 

Português 

10:00 às 10:45 

Pronomes Confecção de um mapa mental 

contendo os pronomes estudados: 

pessoais do caso reto, do caso 

oblíquo, possessivos e 

demonstrativos. 

Se necessário, utilizar o 

link para pesquisa: 

https://www.todamater

ia.com.br/pronomes/ 

Tirar foto e enviar até às 11:30, da presente 

data (27/05). 

Preferencialmente, via ClassApp. 

Valor: 5 pontos 

Port.  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Gabarito das atividades 

sobre Pronomes 

possessivos e Pronomes 

demonstrativos. 

Aula online. Correção e 

conferência o gabarito das 

atividades. 

O documento será 

enviado via ClassApp. 

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

Arte 

11:30 às 12:15 

Simetria 1° passo: Leitura das informações 

presentes no link.   

2° passo - atividade: Fazer um 

desenho que possui simetria. 

https://www.vivadecora

.com.br/pro/curiosidade

s/simetria/ 

Tirar foto do desenho e enviar até às 12:15 da 

presente data (27/05). Preferencialmente pelo 

ClassApp. 

Valor: 10 pontos 

 

 

 

Quinta-feira 

(28/05) 

OPEE (Zoom) 

07:30 às 08:15 

 

Atitude Empreendedora 

 

 

Conversaremos na aula do Zoom 

sobre o que significa ser 

empreendedor pra você. 

Aula do Zoom 28/05 ás 7h30. 

Livro OPEE página 48, 

49, 50  e 51. 

Link para aula do Zoom: 

https://us04web.zoom.

us/j/71868400021?pwd

=WVlqekh0N2hpS0YrQ

mQzTFpiUWVvZz09 

 

Nada deverá ser encaminhado pelo aluno.  

https://www.todamateria.com.br/pronomes/
https://www.todamateria.com.br/pronomes/
https://www.vivadecora.com.br/pro/curiosidades/simetria/
https://www.vivadecora.com.br/pro/curiosidades/simetria/
https://www.vivadecora.com.br/pro/curiosidades/simetria/
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Trazer livro de OPEE pra aula, 

página 48. 

Manter webcam/câmera ligada.  

ID da reunião: 718 6840 

0021 - Senha: vitoria 

Filosofia 

08:15 às 09:00 

Trabalho - Tolerância e 

Preconceito 

Elaborar o trabalho nesse link do 

Google Forms: 

https://forms.gle/fmANZBPGBxqte

mXt8 

PROPOSTA: 

1 - Pesquisar uma matéria real de 

algum caso de preconceito de 

qualquer tipo (conforme 

conversado na vídeo aula enviada 

na semana passada). 

2- Faça um texto contando essa 

história de preconceito, como ela 

aconteceu, quem estava envolvido, 

a data do acontecimento.  

3- Me explique onde está o erro 

dessa situação, porque o 

preconceito ocorrido está errado e 

qual sua opinião sobre esse fato 

ocorrido. 

Áudio explicativo para 

ajudar na compreensão 

da realização desse 

trabalho será 

encaminhado no grupo 

de Whatsapp. 

Realizar o texto no Google Forms até amanhã, 

29/05 até 17h00. 
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Preste atenção nos erros 

ortográficos, digite com calma e 

atenção. 

Matemática 

09:00 às 09:45 

Retomada de conteúdo: 

decomposição em fatores 

primos e divisores. 

Resolução dos exercícios do 

documento que está anexado na 

mensagem enviada pelo ClassApp. 

Como o prazo de entrega é até 

28/05, sugiro que neste horário 

desenvolva algumas atividades e 

procure a professora para 

esclarecer as dúvidas que surgir, 

pois na aula Zoom iniciaremos 

conteúdo novo. 

Valor: 10 pontos 

Livro Bernoulli, páginas 

61, 62, 64, 65, 67 e 68. 

Vídeo aula com correção 

dos exercícios da aula 

do dia 21/05.  

https://www.youtube.c

om/watch?v=_LYJKJqXR

ZY  

WhatsApp da professora 

para dúvidas. (61) 9 

85382185. 

Enviar, via ClassApp, até sexta feira (28/05) às 

17h a resolução dos exercícios. 

 

Sem justificativas, as atividades entregues após 

o horário serão avaliadas com nota parcial. 

 

Mat.  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Múltiplo de um número 

natural. 

Aula online via Zoom. 

O link será encaminhado via 

ClassApp. 

Explicação e resolução dos 

exercícios de aprendizagem. 

Anotar no caderno a resolução dos 

exercícios. 

Livro Bernoulli, páginas 

69 e 70. 

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

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

10:45 às 11:30 

Múltiplo de um número 

natural. 

Resolução de exercícios: 

página 70, número 47. 

 

Livro Bernoulli, página 

69 e 70. 

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

Educação Física 

11:30 às 12:15 

Esportes de invasão Assistir a vídeo aula que será 

enviada via ClassApp e realizar as 

atividades que serão propostas 

YouTube, Google Enviar um vídeo da atividade realizada e enviar 

para o professor via ClassApp ou WhatsApp no 

dia 01/06/2020 até às 17:00 horas 

 

 

Sexta-feira 

(29/05) 

Inglês 

07:30 às 08:15   

 

Revisão 

Realizar coletivamente as 

atividades conforme Zoom abaixo. 

 

Slides enviados 

anteriormente. 

Exercícios. 

Slides. 

Explicações do Livro 

 

Nada deverá ser encaminhado pelo aluno. 

 

Inglês  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Revisão Realizar coletivamente os 

exercícios da página 28 e 29 para 

tirar dúvidas e fixação da matéria. 

Manter webcam/câmera ligada.  

Página 28 e 29 - Tests 

Link para aula do Zoom:  

https://us04web.zoom.

us/j/71406404112?pwd

=NjArbE11VDJ5WDgvV2

xDek5SdW5qZz09 

ID da reunião: 714 0640 

4112 - Senha: vitoria 

 

Nada deverá ser encaminhado pelo aluno. 
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Ciências   

09:00 às 09:45 

O sistema nervoso 1° passo: Fazer a leitura do livro 

didático (Páginas 37 até 44). 

2° passo: Assistir os vídeos. 

3° passo: Anotar possíveis dúvidas. 

 

Vídeo 1: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=XsLNJSshq

34 

Vídeo 2: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=5E-

qWJmqSbo 

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

Ciências 

10:00 às 10:45 

O sistema nervoso 1 ° passo: Fazer os exercícios do 

livro didático: 

- Página 39, número 29. 

- Página 43, número 30. 

2° passo: Pesquisar em livros ou na 

internet, um fato interessante ou 

curioso sobre o nosso cérebro, 

para ser falado na aula Zoom. 

Registre também no seu caderno. 

Livro didático Bernoulli. Tirar foto das atividades e enviar até às 11:30, 

da presente data (29/05). O gabarito será 

enviado em seguida. 

Valor: 10 pontos 

Ciências  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Sistema nervoso e Drogas Aula online. Comentário sobre o 

Sistema nervoso e as drogas. 

O link será enviado via 

ClassApp. 

Se possível, fazer a 

leitura das páginas 45 e 

46, do Livro Bernoulli. 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XsLNJSshq34
https://www.youtube.com/watch?v=XsLNJSshq34
https://www.youtube.com/watch?v=XsLNJSshq34
https://www.youtube.com/watch?v=5E-qWJmqSbo
https://www.youtube.com/watch?v=5E-qWJmqSbo
https://www.youtube.com/watch?v=5E-qWJmqSbo

