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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 

(08/06) 

Mat.  (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Fração como 

quociente de dois 

números; 

Fração de um 

número natural; 

Aula online via Zoom. 

 

Acompanhar a aula com o livro e 

caderno. 

Anotar no caderno os exercícios 

resolvidos na aula. 

Livro Bernoulli, páginas 

91, 92 e 93. 

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

Matemática 

08:15 às 09:00 

Classificação de 

frações. 

Aula invertida:  

acessar e assistir a vídeo aula até o 

minuto 6:00 sobre classificação de 

frações. 

 

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

PagLIATh7Iw&feature=youtu.be 

 

Elaborar mapa mental no caderno 

sobre as classificações. 

Livro Bernoulli, página 

94. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=PagLIATh7Iw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PagLIATh7Iw&feature=youtu.be
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Matemática 

09:00 às 09:45 

Números Mistos e 

transformação de 

número misto em 

fração imprópria e 

de fração imprópria 

em número misto. 

Aula invertida:  

acessar e assistir a vídeo aula a partir  

minuto 6:01 

 

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

PagLIATh7Iw&feature=youtu.be 

 

Anotar no caderno todos os exemplos 

resolvidos na vídeo aula. 

 

Resolveremos exercícios sobre esse 

conteúdo na próxima aula. 

Livro Bernoulli, páginas 

96, 97 e 98. 

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

Redação  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Oficina de Texto 

Online - Página 55. 

Elaboração de um conto em verso de 

acordo com a proposta da página 55, 

com a orientação online do professor.  

Livro Bernoulli   

*** 

Redação 

10:45 às 11:30 

Oficina de texto - 

Elaboração do conto 

em verso 

Neste momento, os alunos do 6º ano 

irão terminar o conto em verso 

solicitado.  

Livro Bernoulli  Enviar para o professor, até 12:15, 

foto do conto em verso, que deverá 

ser feito no caderno de redação. 

Enviar a imagem respondendo o 

ClassApp “Envio do texto Conto em 

Verso - 6º Ano”. Valor: 15. Enviar até 

12:15. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PagLIATh7Iw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PagLIATh7Iw&feature=youtu.be
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Terça-feira 

(09/06) 

Port. (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Revisão dos 

conteúdos 

trabalhados 

Aula online. O link será enviado via 

ClassApp. 

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

Português 

08:15 às 09:00 

Revisão dos 

conteúdos 

trabalhados 

Montar uma história em quadrinhos 

que contém: sentido literal e sentido 

figurado. O tema da sua história é 

livre. 

Livro didático Bernoulli. Tirar foto e enviar até às 12:00, da 

presente data (09/06). 

Valor: 5 pontos. 

Geog. (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Recursos Minerais e 

Energéticos 

Fazer a leitura e anotar informações 

para discussão na aula Zoom 

Introdução e páginas 44 

a 49. 

link para aula zoom será enviado 

via Clasapp. 

Geografia 

10:00 às 10:45 

Cotidiano- Mudança 

de atitudes 

 

 

 

 

 

 

 

Observar as ações dos integrantes de 

sua casa  durante 3 dias, e criar um 

diário 

- Quanto tempo cada um deles 

leva no banho 

- Quais itens são reciclados 

- Qual é o destino da comida 

que sobra nas refeições  

- Medir o nível de consumo  

Esse diário deve ser 

feito secretamente, os 

integrantes da sua casa 

não podem perceber 

que estão sendo 

observados. 

-Gravar um vídeo, você 

escolherá 1 integrante e 

irá mostrar os 

resultados tentando 

conscientizá-lo de suas 

ações.  

Enviar  dia 15-06 via whatsapp até 

as 12h.  

Valor: 10 pontos 

Geografia 

10:45 às 11:30 

- Registrando 

-Exercícios de 

aprendizagem 

Fazer um parágrafo sobre a atividades 

proposta. 

Fazer os exercícios do 04 ao 07. 

Página 51. 

 

Enviar via Whatsapp dia 10-06 até 

as 12h. 

 Valor: 5 pontos 
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Página 52. 

 

 

 

Quarta-feira 

(10/06) 

Hist.  (Zoom) 

07:30 às 08:15 

As civilizações 

Egípcia, Hebraica, 

Fenícia e Persa 

Faremos algumas atividades do livro 

para que sejam tiradas dúvidas a 

respeito do conteúdo. 

Livro Bernoulli, capítulo 

4 As civilizações Egípcia, 

Hebraica, Fenícia e 

Persa. 

 

História 

08:15 às 09:00 

As civilizações 

Egípcia, Hebraica, 

Fenícia e Persa 

Resolução das atividades propostas 

da página 64 a 67, números 1 ao 9. 

Livro Bernoulli, capítulo 

4 As civilizações Egípcia, 

Hebraica, Fenícia e 

Persa. 

 

História 

09:00 às 09:45 

As civilizações 

Egípcia, Hebraica, 

Fenícia e Persa 

Resolução das atividades propostas 

da página 64 a 67, números 1 ao 9. 

Livro Bernoulli, capítulo 

4 As civilizações Egípcia, 

Hebraica, Fenícia e 

Persa. 

Enviar as atividades no dia 11/06 

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. 

Atividades encaminhadas após o 

horário limite terão o valor 

reduzido à metade da nota. 
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Português 

10:00 às 10:45 

Revisão dos 

conteúdos 

trabalhados 

1° passo: Assistir os vídeos. 

2° passo: Montar uma paródia ou um 

vídeo explicativo sobre fonemas e 

dígrafos. 

Vídeo 1: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=6V6RhHFs

y7g 

Vídeo 2: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=KMg4_RH

V3L8 

Tirar foto e enviar até 12:00, da 

presente data (10/06). 

Port.  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Revisão dos 

conteúdos 

trabalhados 

Aula online.  

Momento de auxílio na confecção da 

paródia ou o vídeo explicativo sobre 

fonemas e dígrafos. 

O link será enviado pelo 

ClassApp. 

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

Arte 

11:30 às 12:15 

Curiosidades sobre 

Arte 

1° passo: Acessar o link. 

2° passo - atividade: Após ler o 

conteúdo do link, responder as 

seguintes perguntas: 

a) Das curiosidades 

apresentadas, qual você já 

conhecia? 

b) Qual das curiosidades você 

achou mais interessante? 

Link: 

https://incrivel.club/cri

atividade-arte/14-

perguntas-simples-

sobre-arte-cujas-

respostas-poucos-

sabem-793360/ 

Responder as perguntas no 

caderno, tirar foto e enviar até 

12:15 da presente data (10/06). 

Valor: 10 pontos. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6V6RhHFsy7g
https://www.youtube.com/watch?v=6V6RhHFsy7g
https://www.youtube.com/watch?v=6V6RhHFsy7g
https://www.youtube.com/watch?v=KMg4_RHV3L8
https://www.youtube.com/watch?v=KMg4_RHV3L8
https://www.youtube.com/watch?v=KMg4_RHV3L8
https://incrivel.club/criatividade-arte/14-perguntas-simples-sobre-arte-cujas-respostas-poucos-sabem-793360/
https://incrivel.club/criatividade-arte/14-perguntas-simples-sobre-arte-cujas-respostas-poucos-sabem-793360/
https://incrivel.club/criatividade-arte/14-perguntas-simples-sobre-arte-cujas-respostas-poucos-sabem-793360/
https://incrivel.club/criatividade-arte/14-perguntas-simples-sobre-arte-cujas-respostas-poucos-sabem-793360/
https://incrivel.club/criatividade-arte/14-perguntas-simples-sobre-arte-cujas-respostas-poucos-sabem-793360/
https://incrivel.club/criatividade-arte/14-perguntas-simples-sobre-arte-cujas-respostas-poucos-sabem-793360/

