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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 

 

 

Terça-feira 

(04/08) 

Port. (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Introdução ao verbo Aula online. Acompanhar no livro 

Bernoulli, página 25. 

O link será enviado via 

classApp e via 

whatsapp. 

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

Português 

08:15 às 09:00 

Introdução ao verbo Assistir a vídeo aula e anotar possíveis 

dúvidas. 

O link será enviado via 

classApp e via 

whatsapp.  

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

Geog. (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Hidrosfera 

Terra planeta água 

Fazer a leitura prévia  dos tópicos 

abaixo para discussão na aula online  

-Introdução do capítulo  

-Terra: planeta água 

-Acessar através do Qr Code 

Realidade aumentada para mais 

informações sobre a situação da água 

no mundo 

- Para Refletir 

 

Livro Bernoulli  

Introdução até a página 

10 

O link será enviado via 

classApp e via 

whatsapp. 

 

************************* 
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-As águas continentais / Rios e Lagos 

Geografia 

10:00 às 10:45 

Hidrosfera 

Terra planeta água 

Fazer os exercícios de Aprendizagem -  

1 ao 3 

- 4 ao 8  

 

Página 7 

Página 11 

Enviar as atividades dia 06-08 até 

as 12h via whatsapp 

Geografia 

10:45 às 11:30 

Hidrosfera 

Terra planeta água 

Ler o tópico COTIDIANO: O sistema 

solar está inundado de água 

Escrever  no caderno sobre: 

- Geleiras 

- A água subterrânea 

Página 12 

 

Páginas 12 e 13 

Enviar as atividades dia 06-08 até 

as 12h via whatsapp 

 

 

 

Quarta-feira 

(05/08) 

Hist.   

07:30 às 08:15 

Povos indígenas 

originários da 

América 

Assistir à vídeo aula que será 

encaminhada via ClassApp. 

Livro Bernoulli, capítulo 

5, Povos indígenas 

originários da América. 

Página 4 a 8 

 

História (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Povos indígenas 

originários da 

América 

Aula através do zoom. 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Livro Bernoulli, capítulo 

5, Povos indígenas 

originários da América. 

Página 8 a 13 

 

História (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Povos indígenas 

originários da 

América 

Atividade 
Livro Bernoulli, capítulo 

5, Povos indígenas 

originários da América.  
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 Páginas: 13 e 14 

Português 

10:00 às 10:45 

Exercícios de 

Aprendizagem 

Fazer os exercícios, das páginas 32, 

33, 34 e 35. Números: 12 até 21. 

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

Port.  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Exercícios de 

aprendizagem 

Fazer os exercícios, das páginas 32, 

33, 34 e 35. Números: 12 até 21. 

Livro Bernoulli. A atividade poderá ser enviada até 

às 12:00, da presente data (05/08). 

Valor: 5 pontos 

Arte 

11:30 às 12:15 

A escultura na 

história 

Assista o vídeo e conheça a história 

de Michelangelo. 

Atividade (escolha uma das opções): 

Opção 1: Fazer uma escultura com 

materiais que você tem em casa 

(tema livre). 

Opção 2: Fazer um desenho, que 

represente alguma escultura feita 

por Michelangelo. Pode ser as 

esculturas  representadas no vídeo. 

Link:  

https://www.youtube.c

om/watch?v=-

zGxPHhKYAM 

Atividade para ser entregue até o 

dia 12/08, às 12:15. 

Valor: 20 pontos 

 

 

 

Filosofia 

07:30 às 08:15 

Viver em Conjunto  

Livro de Filosofia 

Volume II 

Assistir a vídeo aula  sobre o 

conteúdo, fazer a leitura das páginas 

04 a 10 sobre a natureza do homem, 

Livro Bernoulli Filosofia 

Volume II 

Enviar foto da atividade por 

ClassApp com nome e turma até 

dia 07/08 - 12h15. 

https://www.youtube.com/watch?v=-zGxPHhKYAM
https://www.youtube.com/watch?v=-zGxPHhKYAM
https://www.youtube.com/watch?v=-zGxPHhKYAM
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Quinta-feira 

(06/08) 

indivíduo, individualismo e 

sociedade. 

Realizar atividades: 01 e 02 da página 

06 e 04 da página 10 no caderno. 

Vídeo aula: Link em 

construção, será 

enviado via ClassApp. 

Atividades enviadas após a data 

valerão 50% da nota.  

OPEE (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Educação Financeira 

- Como lidar com o 

dinheiro.  

Leitura das páginas 58 e 59 e 

realização das páginas 60 e 61 do 

livro de OPEE pela aula do Zoom. 

 

Link para aula do Zoom: 

https://us04web.zoom.

us/j/78919986925?pwd

=dHl2YlNsWXRpVnZuNT

BmUjZXZXRaUT09 

ID da reunião: 789 1998 

6925 

Senha de acesso: vitoria 

Nada deverá ser encaminhado pelo 

aluno mas é OBRIGATÓRIO realizar 

as atividades de OPEE solicitadas.  

Matemática (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Operações com 

Frações (capítulo 7): 

 

Adição e subtração 

com denominadores 

iguais. 

Aula online via Zoom. 

 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

 

Páginas 4, 5 e 8. 

 

Acompanhar a aula com 

o caderno para fazer 

anotações. 

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

Matemática (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Operações com 

Frações (capítulo 7)  

 

Adição e subtração 

com denominadores 

Aula online via Zoom. 

 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

 

Páginas 5, 6, 7 e 8. 

 

Acompanhar a aula com 

o caderno para fazer 

anotações. 

************ 
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diferentes. 

 

Mat.   

10:45 às 11:30 

Operações com 

Frações (capítulo 7) 

Resolução de exercícios: 

 

página 32, número 1 

página 33, números 2 (a, b, c), 3 e 4. 

página 37, número 1. 

Livro didático. 

Bernoulli Play. 

WhatsApp da 

professora para 

dúvidas. 

Enviar foto com a resolução, via 

ClassApp. 

 

Enviar até às 17h deste mesmo 

dia.                             

 

Sexta-feira 

(07/08) 

Inglês 

07:30 às 08:15   

All About You 

Livro de Inglês 

Volume III 

Parts of the Body - Leitura das 

páginas 05 a 08 para observar as 

partes do corpo em inglês e as 

características. 

Assistir o vídeo em anexo e realizar 

as atividades: 

01 e 02 da página 08 

Vídeo: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=BSHtok1n

hpc 

https://www.youtube.c

om/watch?v=0nZOWnT

S-iU 

Livro Bernoulli páginas 

05 a 08 Volume III 

Enviar foto da atividade por 

ClassApp com nome e turma até 

18h00 deste mesmo dia. 

Atividades enviadas após a data 

valerão 50% da nota.  

Inglês  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Simple Present Tense Aula do Zoom para explicação da 

conjugação verbal Simple Present de 

acordo com as páginas 10 a 13 do 

livro Bernoulli Volume III 

Link para aula do Zoom: 

https://us04web.zoom.

us/j/74278918675?pwd

=WDN0aGVLd1ZWQ1lD

d1MxaHJHcXpudz09 

ID da reunião: 742 7891 

8675 

Além da atividade acima, não 

haverá outra. Apenas explicação 

dessa matéria. 

https://www.youtube.com/watch?v=BSHtok1nhpc
https://www.youtube.com/watch?v=BSHtok1nhpc
https://www.youtube.com/watch?v=BSHtok1nhpc
https://www.youtube.com/watch?v=0nZOWnTS-iU
https://www.youtube.com/watch?v=0nZOWnTS-iU
https://www.youtube.com/watch?v=0nZOWnTS-iU
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Senha de acesso: vitoria 

Ciências   

09:00 às 09:45 

Relações entre os 

seres vivos 

Ler as páginas 4 e 5. 

Assistir os vídeos. 

Os links dos vídeos 

serão enviados, via 

Classapp e whatsapp. 

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

Ciências 

10:00 às 10:45 

Relações entre os 

seres vivos 

Fazer os exercícios, página 6. 

Números 1 até 4. 

Livro Bernoulli. 

 

Enviar até 12:00, da presente data 

(07/08). 

Ciências  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Comentário dos 

exercícios 

Aula online. O link será enviado via 

Whatsapp e ClassApp. 

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

 

 


