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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 

(30/11) 

Mat.  (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Noções de estatística 

e probabilidade. 

Aula online via Zoom: resolução de 

exercícios. 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Livro Bernoulli, capítulo 

11. 

Enviar via ClassApp foto com a 

resolução dos exercícios. 

 

Enviar até às 10h. 

Mat.  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Noções de estatística 

e probabilidade. 

Aula online via Zoom: resolução de 

exercícios. 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Livro Bernoulli, capítulo 

11. 

Matemática 

09:00 às 09:45 

Noções de estatística 

e probabilidade. 

Momento destinado para finalizar a 

atividade e enviar no ClassApp. 

Livro Bernoulli, capítulo 

11. 

 

Filosofia  

10:00 às 10:45 

O tempo na 

perspectiva moderna 

Assistir ao vídeo encaminhado pela 

professora e elaborar um mapa 

mental NO CADERNO sobre o que o 

vídeo aborda 

Link do vídeo em 

construção 

Enviar foto do mapa mental feito 

no caderno até 01/12 - 12h15. 
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OPEE (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Encerramento - OPEE Dinâmica e bate-papo de 

encerramento das aulas de OPEE e 

aprendizados adquiridos durante o 

ano. 

Link da aula do Zoom: 

https://us04web.zoom.

us/j/72352207486?pwd

=ZWNMckRJTjBLVXNJT

mk0NmNqOFlidz09 

ID da reunião: 723 5220 

7486 

Senha de acesso: vitoria 

Nada deverá ser encaminhado pelo 

aluno.  

 

 

 

Terça-feira 

(1º/12) 

Port. (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Continuação - 

Revisão: Separação 

de sílabas 

Aula online. O link será enviado via 

WhatsApp e ClassApp. 

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

Português 

08:15 às 09:00 

Continuação - 

Revisão: Separação 

de sílabas 

Acessar este link:  

https://www.separarensilabas.com/i

ndex-pt.php 

Digite a palavra que você quer saber 

como se separa. 

Divirta-se. 

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

Matemática 

09:00 às 09:45  

Noções de estatística 

e probabilidade. 

Acessar e assistir o vídeo com a 

correção da atividade do dia 30/11 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Livro Bernoulli, capítulo 

11. 

Nada deverá ser encaminhado pelo 

aluno 

https://www.separarensilabas.com/index-pt.php
https://www.separarensilabas.com/index-pt.php
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Geog. (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Os problemas 

ambientais urbanos 

Entendendo melhor os tipos de 

poluição e degradação 

página  61 link para aula zoom será enviado 

via classapp e whatsapp 

Geog. (Zoom) 

10:45 às 11:30  

Os problemas 

ambientais urbanos 

Ações preservacionistas: o que se tem 

feito para proteger o meio ambiente? 

69 link da aula anterior 

Geografia 

11:30 às 12:15 

Para saber mais Fazer a leitura do Para saber mais e 

responder as questões do TESTE 1, 2, 

5, 6, 9 e 10 

página 71 a 79 Enviar gabarito via whatsapp dia 

02-12 até as 17h 

 

 

 

Quarta-feira 

(02/12) 

História 

07:30 às 08:15 

A Idade Média e o 

Feudalismo 

Fazer a leitura antecipada das páginas 

66 a 83 

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 

 

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 os testes das páginas 88 a 92. 

Entregar na mesma data até as 

18:00. 

Redação  

10:00 às 10:45 

Momento Leitura 

“Minhas Rimas de 

Este horário será dedicado à leitura 

do livro Minhas Rimas de Cordel. 

Livro Literário *** 
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Cordel, de César 

Obeid. 

 

Vocês devem observar: 

● O que dizem as histórias 

● Observar as rimas 

● Ritmo do texto 

 

Redação(Zoom) 

10:45 às 11:30 

Atividade avaliativa 

sobre o livro Minhas 

Rimas de Cordel, de 

César Obeid. 

 

 

A atividade sobre o livro será 

individual, pelo Google Forms. Todos 

deverão manter-se conectados 

durante a realização da atividade. O 

livro pode ser consultado. 

***ATENÇÃO*** 

A atividade deverá ser feita no 

decorrer da aula, ou seja, até as 

11:30. Após este horário, o Forms 

será fechado. 

Valor da atividade: 15 

Google Forms *** 
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Arte (Zoom) 

11:30 às 12:15 

Desenho animado Aula online. 

Vídeo: 

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

oG89DOyngs8 

O link será enviado via 

classApp e WhatsApp. 

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

 

 

 

Quinta-feira 

(03/12) 

Português 

07:30 às 08:15 

Lista de exercícios Responder os exercícios que serão 

comentados na aula zoom. 

A lista será enviada pelo 

classApp e whatsApp. 

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

Português (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Comentário dos 

exercícios 

Aula online. O link será enviado via 

classApp e WhatsApp. 

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

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 durante a aula zoom, o 

aluno deverá usar roupas 

confortáveis que possibilitem a 

prática de exercício físico. 

Link para a aula zoom 

será enviado via 

classapp e whatsapp 

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

Mat.  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Noções de estatística 

e probabilidade. 

Aula online via Zoom: recuperação. 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Somente os alunos que estão de 

recuperação participarão da aula 

Zoom. 

 

Livro Bernoulli, capítulo 

11. 

Recuperação: enviar até 12h. 

https://www.youtube.com/watch?v=oG89DOyngs8
https://www.youtube.com/watch?v=oG89DOyngs8
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Os demais estarão resolvendo a lista 

de exercícios enviada no ClassApp. 

Mat.  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Noções de estatística 

e probabilidade. 

Aula online via Zoom: recuperação. 

 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Somente os alunos que estão de 

recuperação participarão da aula 

Zoom. 

Os demais estarão resolvendo a lista 

de exercícios enviada no ClassApp. 

Livro Bernoulli, capítulo 

11. 

Recuperação: enviar até 12h. 

 

 

Sexta-feira 

(04/12) 

Inglês (Zoom) 

07:30 às 08:15   

Prepositions of place  Explicação da matéria e realização 

coletiva da atividade da página 57 

Link 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. 

Inglês  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

Revisão dos 

conteúdos  

Realização coletiva das páginas 61 e 

62 - English Test 

Link aula do Zoom (é o 

mesmo do primeiro 

horário) 

Mandar foto do gabarito para a 

professora até 12h15. 
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Ciências   

09:00 às 09:45 

A química no nosso 

dia a dia. 

-> Assistir os vídeos: 

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

-Y5M5IttSlg 

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

KsW4VdWDHMY 

-> Ler as páginas 61 até 65. 

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

Ciências (Zoom) 

10:00 às 10:45 

A química no nosso 

dia a dia. 

Aula online. O link será enviado via 

ClassApp e WhatsApp. 

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

Ciências  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

A química no nosso 

dia a dia. 

Aula online. O link será enviado via 

ClassApp e WhatsApp. 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-Y5M5IttSlg
https://www.youtube.com/watch?v=-Y5M5IttSlg
https://www.youtube.com/watch?v=KsW4VdWDHMY
https://www.youtube.com/watch?v=KsW4VdWDHMY

