
 

 

 

 

 
DISCIPLINA:  Língua Portuguesa e Ciências             Ano/Série: 6° ano 

 (  X  ) ATIVIDADES DIVERSAS       (     ) RECUPERAÇÃO 

PERÍODO:   31/03 e 01/04                Prof.: Mayra Luzzi 

 
ORIENTAÇÃO PARA ESTUDO 

Estudar o capítulo correspondente do livro didático, anotações do caderno, atividades 
aplicadas e respondidas em sala. 

Plantão de dúvidas 
Data: Segunda a Sexta                Horário: 08:00 as 12:00 

Via ClassApp, Whatsapp (61) 9 8577-4551 e e-mail: mayraluzzibio@gmail.com 
 
 
 

Material a ser encaminhado pelo aluno 
Encaminhar os materiais solicitados para a professora, via ClassApp, WhatsApp ou e-mail. 

 
 
  

Data Objeto do conhecimento Detalhamento Fonte de consulta 
31/03 

Ciências: Tecidos 

Escolher um dos tecidos: 

muscular, epitelial, conjuntivo, 

ou nervoso e fazer um resumo 

no caderno. Tirar foto da 

atividade feita e enviar via 

Classapp, até o dia 01/04, às 

12:00. Após este horário, a nota 

da atividade será computada 

para quem enviou até o prazo 

estipulado. 

  

Material didático: Livro 

Bernoulli, páginas 61 até 

65. 

Plantão de dúvidas: e-

mail, classapp e 

whatsapp da professora 

(08h ás 12h) 

Vídeo: 

https://www.youtube.co

m/channel/UCOLnE7ioY6

Bax_3AiiXDg7g 

 

(Assistir o vídeo 

referente ao tecido 

escolhido para a 

realização da atividade). 

 
01/04 Língua Portuguesa: Revisão - 

Adjetivos 
Revisão: Adjetivos. 

Assistir o vídeo e fazer um 

resumo, em seu caderno, sobre 

o conceito de Adjetivo e sobre 

as classificações dos adjetivos: 

Material didático: Livro 

Bernoulli, página 116. 

Plantão de dúvidas: e-

mail, classapp e 

FICHA DE ORIENTAÇÃO AOS ALUNOS  



simples, compostos, primitivos 

e derivados. 

Tirar foto da atividade feita e 

enviar via Classapp, até o dia 

01/04, às 12:00 

whatsapp da professora 

(08h ás 12h) 

Vídeo: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=TVk5QoO-

res 

 
 
01/04 

 
Ciências: A célula e suas 
organelas 

 
No caderno, identificar as 

funções das seguintes 

organelas citoplasmáticas de 

uma célula eucariota animal: 

mitocôndrias, ribossomos, 

retículo endoplasmático, 

centríolos e complexo de golgi. 

Tirar foto da atividade feita e 

enviar via e-mail: 

mayraluzzibio@gmail.com ou 

via Classapp, até o dia 02/04, 

às 12:00. Após este horário, a 

nota da atividade será 

computada para quem enviou 

até o prazo estipulado. 

Material didático: Livro 

Bernoulli, páginas 66 até 

67. 

Plantão de dúvidas: e-

mail, classapp e 

whatsapp da professora 

(08h ás 12h). 

 

 
 
 

 


