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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 

 

Quarta-feira 

(15/04) 

Hist.  (Zoom) 

07:30 às 08:15 

O surgimento das 

primeiras 

civilizações: 

Mesopotâmia,Índia e 

China 

Aula on line 

Fazer a leitura das páginas indicadas 

Livro Bernoulli, capítulo 

3, páginas 4 à 10.  

 

Vídeo aula para reforço: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=eJcHSTzLc

54&feature=youtu.be 

 

História 

08:15 às 09:00 

O surgimento das 

primeiras 

civilizações: 

Mesopotâmia,Índia e 

China 

Assistir a vídeo aula que será 

encaminhada via ClassApp 

Fazer a leitura das páginas indicadas 

Livro Bernoulli, capítulo 

3, páginas 11 à 15.  

 

História 

09:00 às 09:45 

O surgimento das 

primeiras 

civilizações: 

Assistir a vídeo aula que será 

encaminhada via ClassApp 

Fazer a leitura das páginas indicadas 

Livro Bernoulli, capítulo 

3, páginas 17 à 20.  

Realizar as atividades da página 21 

para entrega em 17/04, até às 

12:15.  

Valor: 05 pontos 

https://www.youtube.com/watch?v=eJcHSTzLc54&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eJcHSTzLc54&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eJcHSTzLc54&feature=youtu.be
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Mesopotâmia,Índia e 

China 

Português 

10:00 às 10:45  

Sentido literal 

(denotação)  e 

Sentido figurado 

(conotação). 

 

Assistir a vídeo aula e anotar possíveis 

dúvidas. 

Link:https://www.youtu

be.com/watch?v=YTs5_

Nm_Xws&feature=yout

u.be 

Livro didático Bernoulli, 

páginas 22 até 25. 

Plantão de dúvidas: Via 

ClassApp, Whatsapp (61) 9 

8577-4551 e e-mail: 

mayraluzzibio@gmail.com 

 

 

 

 

Port.  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Ortografia e fonética Aula online. O link será enviado via 

Classapp. Livro didático 

Bernoulli, páginas 27 

até 29. 

 

 

 

Arte 

11:30 às 12:15 

Teoria das cores 

(Parte 1) 

Assistir o vídeo “ENTENDA TUDO 

SOBRE A TEORIA DAS CORES”. 

 

Link: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=IWTAIUiLJ

vk 

Plantão de dúvidas: Via 

ClassApp, Whatsapp (61) 9 

8577-4551 e e-mail: 

mayraluzzibio@gmail.com 

A atividade referente ao vídeo, será 

proposta na aula do dia 22/04.  

      

https://www.youtube.com/watch?v=YTs5_Nm_Xws&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YTs5_Nm_Xws&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YTs5_Nm_Xws&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=YTs5_Nm_Xws&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IWTAIUiLJvk
https://www.youtube.com/watch?v=IWTAIUiLJvk
https://www.youtube.com/watch?v=IWTAIUiLJvk
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Quinta-feira 

(16/04) 

OPEE (Zoom) 

07:30 às 08:15 

 Autoestima - E 

Quando é Com o 

Outro? 

Roda de conversa com perguntas 

motivadoras sobre como estamos 

lidando com as emoções a nossa 

volta.  

Aula do Zoom: 16/04 às 7h30. 

Link para o Zoom: 

https://us04web.zoom.

us/j/79329920269 

Nada deverá ser encaminhado pelo 

aluno. 

Filosofia 

08:15 às 09:00 

Tentando Decifrar a 

Natureza 

Assistir a vídeo aula enviada e realizar 

a leitura das páginas 52, 53 55 e 56. 

Vídeo Aula: Link em 

construção, será 

enviado pelo ClassApp. 

Páginas 52,53,55 e 56 

do livro. 

Nada deverá ser enviado pelo 

aluno. 

Matemática 

09:00 às 09:45 

Potenciação Acessar e assistir a vídeo aula da 

professora.  

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Livro didático de 

Matemática (2º 

bimestre): páginas 4, 5 

e 7. 

 

 

 

Matemática 

10:00 às 10:45 

Potenciação. Resolver no caderno os exercícios de 

aprendizagem 2 (a, b, c, d), 3, 4 (a, b, 

c, d, e) e 9 das páginas 8 e 9. 

Páginas 8 e 9.  

 

Mat.  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Potenciação. Será encaminhado via ClassApp o link 

para ter acesso a aula via ZOOM, em 

que será para tirar as dúvidas sobre os 

exercícios de aprendizagem. 

Páginas 8 e 9. Os exercícios serão corrigidos 

durante a aula online do dia. 

 

Participação do aluno: 5 pontos. 

PROJETO  DE  EDUCAÇÃO FÍSICA 
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Sexta-feira 

(17/04) 

Inglês 

07:30 às 08:15  

There’s No Place Like 

Home - Lugares da 

Casa 

Preencher planilha do exercício 01 da 

página 06 conforme imagem 

encaminhada, exercício número 03 - 

Desenhar a planta da sua casa e 

escrever os cômodos dela em inglês. 

E exercício número 4 - parte favorita 

da casa em inglês. 

Imagem e indicações 

enviadas pelo ClassApp. 

Enviar foto das atividades 

preenchidas (página 06 e 07: 

exercícios 01, 03 e 04) 

até 17h00 do dia 17/04 com nome 

e turma por ClassApp ou e-mail 

(vitoriarlouzada@gmail.com) 

Inglês  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

There Is/There Are Assistir a aula do Zoom para 

explicação do conteúdo There 

is/There Are. 

Aula do Zoom, 17/04 ás 08h15. 

Slides enviados pelo 

ClassApp e link para aula 

do Zoom: 

https://us04web.zoom.

us/j/72048844191 

Páginas 08, 09 e 10. 

Nada deverá ser encaminhado pelo 

aluno. 

Ciências   

09:00 às 09:45 

O esqueleto Assistir a vídeo aula e anotar 

possíveis dúvidas. 

 

 

Link: https://youtu.be/ox-

9IVp5qrg 

Livro didático Bernoulli, 

páginas 4 até 9. 

Plantão de dúvidas: Via 

ClassApp, Whatsapp (61) 9 

8577-4551 e e-mail: 

mayraluzzibio@gmail.com 

 

 

 

Ciências 

10:00 às 10:45 

Exercícios de 

aprendizagem 

Fazer os exercícios do livro didático 

Bernoulli, páginas 9 e 10, números 1, 

2, 3 e 4. 

 

Plantão de dúvidas: Via 

ClassApp, Whatsapp (61) 9 

8577-4551 e e-mail: 

mayraluzzibio@gmail.com 

Fazer os exercícios, tirar foto e 

enviar até às 10:45 da presente 

data (17/04), pois a nota e a 

correção serão feitas na aula zoom. 

https://youtu.be/ox-9IVp5qrg
https://youtu.be/ox-9IVp5qrg
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Valor: 5 pontos 

Ciências  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Correção dos 

exercícios. 

Resolução dos exercícios e 

comentários sobre a atividade. 

O link será enviado via 

ClassApp. 

 

 

     

 

 

Segunda-feira 

(20/04) 

Mat.  (Zoom) 

 

07:30 às 08:15 

Potenciação: 

● Quadrado de 

um número; 

● Cubo de um 

número. 

Será encaminhado via ClassApp o link 

para ter acesso a aula via ZOOM, em 

que será explicado o conteúdo sobre 

quadrado de um número e cubo de 

um número. 

Acompanhar a aula pelo  

Zoom com o livro 

didático de Matemática 

(2º bimestre): páginas 

10 e 11 

 

 

 

Matemática 

 

08:15 às 09:00 

Potenciação: 

● Quadrado de 

um número; 

● Cubo de um 

número. 

Resolver no livro o exercício de 

aprendizagem 16 da página 12. 

Página 12. 

WhatsApp da 

professora para 

dúvidas. 

(61) 985382185 

Enviar foto do exercicio resolvido. 

Via ClassApp, até as 09:00. 

 

Valor: 5 pontos 

Matemática 

 

09:00 às 09:45 

Raiz quadrada e 

números quadrados 

perfeitos. 

Acessar e assistir a vídeo aula da 

professora.  

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Após a vídeo aula, resolver os 

exercícios de aprendizagem 17, 18 e 

19 da página 16. 

Livro didático de 

Matemática (2º 

bimestre): páginas 12, 

13, 14 e 16. 

 

WhatsApp da 

professora para 

dúvidas. 

 

 

 



 

FICHA DE ORIENTAÇÃO AOS ALUNOS  
 

 

6º Ano do Ensino Fundamental 

Redação  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Introdução ao conto: 

o conto como gênero 

narrativo. A 

estrutura dos contos.  

O link da aula será enviado pelo 

ClassApp, às 10:00. 

Acompanhar a aula pelo 

zoom com o livro do 

Bernoulli.  

**** 

Redação 

10:45 às 11:30 

Realização dos 

exercícios da página 

12, nºs 1, 2, 3. 

Gabarito das atividades serão 

enviadas pelo ClassApp às 11:30. Não 

será exigido aos alunos que enviem 

as respostas ao professor.  

ClassApp e Tira-Dúvidas 

pelo WhatsApp.  

*** 

 

 

Terça-feira 

(21/04) 

Port. (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Revisão: 

Sentido literal e 

sentido figurado. 

Ortografia e Fonética 

Aula online. O link será enviado via 

Classapp. 

 

 

 

 

Português 

08:15 às 09:00 

Exercícios de 

aprendizagem 

Exercícios do livro didático Bernoulli, 

página 32, números 8,9,10, 11, 12 e 

13. 

 

Plantão de dúvidas: Via 

ClassApp, Whatsapp (61) 9 

8577-4551 e e-mail: 

mayraluzzibio@gmail.com 

Tirar foto dos exercícios feitos e 

enviar, até sexta-feira , dia 24/04, 

às 12:15. 

Valor da atividade: 5 pontos. 

 

Geog. (Zoom) 

09:00 às 09:45 

A vida na Terra Link que será encaminhado via 

ClassApp. 

ter o caderno em mãos 

para anotações 
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Geografia 

10:00 às 10:45 

A vida na Terra Explicar de forma ilustrada como e 

quando  se deu a formação do 

Universo e do planeta Terra  

Livro página introdução 

do capítulo 3 e 

anotações feitas na aula 

Zoom 

Enviar via whatsapp dia 23/04 até 

às 12h valor 5 pontos 

Geografia 

10:45 às 11:30 

A vida na Terra  Citar alguns eventos importantes 

durante cada era geológica abaixo 

citadas: 

Pré-Cambriana 

Paleozóica 

Mesozóica 

Cenozóica 

Livro página 4 e 5 Enviar via whatsapp dia 23/04 até 

às 12h valor 2 pontos 

 

 

Quarta-feira 

(22/04) 

Hist.  (Zoom) 

07:30 às 08:15 

O surgimento das 

primeiras 

civilizações: 

Mesopotâmia,Índia e 

China 

Aula on line 

Fazer a leitura das páginas indicadas 

Livro Bernoulli, páginas 

22 à 26, capítulo 3.  

 

História 

08:15 às 09:00 

O surgimento das 

primeiras 

civilizações: 

Mesopotâmia,Índia e 

China 

Realizar atividades das páginas 27 à 

31, números 1 ao 12. 

 

Livro Bernoulli, capítulo 

3.  

 



 

FICHA DE ORIENTAÇÃO AOS ALUNOS  
 

 

6º Ano do Ensino Fundamental 

História 

09:00 às 09:45 

O surgimento das 

primeiras 

civilizações: 

Mesopotâmia,Índia e 

China 

Realizar atividades das páginas 27 à 

31, números 1 ao 12. 

Livro Bernoulli, capítulo 

3.  

Entrega das atividades até o dia 

24/04 com o prazo máximo para 

entrega às 12:15. 

Valor: 10 pontos. 

Português 

10:00 às 10:45 

Exercícios de fixação 

Ortografia e fonética. 

O documento com as atividades  será 

enviado via ClassApp. 

Para consultas: Livro 

didático Bernoulli, 

páginas 27 até 29. 

Reescrever os exercícios no 

caderno, Tirar foto  e enviar, até 

sexta-feira , dia 24/04, às 12:15. 

Valor da atividade: 5 pontos. 

 

Port.  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Revisão geral.  Aula online. O link será enviado via 

ClassApp. 

 

 

Arte 

11:30 às 12:15 

Teoria das cores 

(Parte 2) 

Continuando o estudo da Teoria das 

cores: em seu caderno, faça um 

quadro comparativo entre as cores 

primárias, secundárias, terciárias e 

neutras. Pode utilizar os exemplos 

presentes no vídeo que vocês 

assistiram na aula passada. 

Link: 

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

IWTAIUiLJvk 

Plantão de dúvidas: Via 

ClassApp, Whatsapp (61) 9 

8577-4551 e e-mail: 

mayraluzzibio@gmail.com 

Tirar foto da atividade e enviar, até 

sexta-feira , dia 24/04, às 12:15. 

Valor da atividade: 10 pontos. 

 

      

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

(23/04) 

OPEE (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Formas de Trabalho Roda de conversa sobre as formas de 

trabalho, como tudo está 

relacionado e as atividades e 

funções. 

Aula do Zoom 23/04 ás 07h30. 

Link para aula do Zoom: 

https://us04web.zoom.

us/j/75692724298 

Nada deverá ser encaminhado pelo 

aluno. 

Filosofia 

08:15 às 09:00 

Cultura: O Modo 

Humano de Estar no 

Mundo 

Assistir a vídeo aula da professora 

sobre a relação dos seres humanos e 

a cultura e realizar a atividade a 

seguir. 

Selecionar uma cultura/costume de 

algum lugar do mundo ou do Brasil 

que você considera 

curioso/esquisito/engraçado ou 

interessante e realizar um texto no 

caderno explicando aquela cultura e 

porque eles têm esse costume. 

Especificar de qual país vem aquele 

costume, qual sua origem, onde ele é 

realizado, em qual época etc 

Link da vídeo aula no 

Youtube em 

construção. 

Enviar foto LEGÍVEL do texto 

produzido no caderno com nome e 

turma até o prazo de 24/04 12h15. 

 

Por ClassApp ou E-mail 

(vitoriarlouzada@gmail.com) 

Matemática 

09:00 às 09:45 

Potência de base 10 

ou potência de 10. 

Acessar e assistir a vídeo aula da 

professora.  

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Livro didático de 

Matemática (2º 

bimestre): páginas 17 e 

18. 

 

 



 

FICHA DE ORIENTAÇÃO AOS ALUNOS  
 

 

6º Ano do Ensino Fundamental 

Matemática 

10:00 às 10:45 

Potência de base 10 

ou potência de 10. 

Resolver no caderno e/ou livro os 

exercícios de aprendizagem 25, 26, 

28 e 29 das páginas 18 e 19. 

Livro didático de 

Matemática (2º 

bimestre): páginas 18 e 

19. 

Enviar foto dos exercícios 

resolvidos, até às 17:00 do dia 

24/04. 

 

Valor: 5 pontos 

Mat.  (Zoom) 

 

10:45 às 11:30 

Potência de base 10 

ou potência de 10. 

Será encaminhado via ClassApp o link 

para ter acesso a aula via ZOOM para 

sanar as dúvidas dos exercícios 

resolvidos sobre potência de base 

10. 

Livro didático de 

Matemática (2º 

bimestre): páginas 18 e 

19. 

 

 

PROJETO  DE  EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 

Sexta-feira 

(24/04) 

Inglês 

07:30 às 08:15   

There Is /There Are Realizar os exercícios das páginas 11 

(2 e 3) e página 12 (5).  

Livro páginas 8, 9 e 10. 

Slides enviados 

anteriormente. 

Enviar foto das atividades 

preenchidas por meio do ClassApp 

ou Whatsapp até 17h00 da data de 

hoje, 24/04. 

Inglês  (Zoom) 

08:15 às 09:00 

There Is /There Are e 

Parts of The House  

Aula no Zoom para tirar dúvidas e 

explicações gerais sobre as matérias 

aplicadas.  

24/04 ás 8h15. 

Link para aula do Zoom: 

https://us04web.zoom.

us/j/72304180695 

Nada deverá ser encaminhado pelo 

aluno. 

Ciências   

09:00 às 09:45 

Partes do esqueleto 

humano 

Assistir a vídeo aula. O link será enviado via 

Classapp. 

Livro didático Bernoulli, 

páginas 10 até 17. 
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Plantão de dúvidas: Via 

ClassApp, Whatsapp (61) 9 

8577-4551 e e-mail: 

mayraluzzibio@gmail.com 

 

Ciências 

10:00 às 10:45 

Exercícios de 

aprendizagem 

Fazer os exercícios do livro didático 

Bernoulli: 

Página 14, números 6, 7 e  8. 

Página 17, números 10 e 12. 

Plantão de dúvidas: Via 

ClassApp, Whatsapp (61) 9 

8577-4551 e e-mail: 

mayraluzzibio@gmail.com 

Fazer os exercícios, tirar foto e 

enviar até às 10:45 da presente 

data (24/04), pois a nota e a 

correção serão feitas na aula zoom. 

Valor: 5 pontos 

Ciências  (Zoom) 

10:45 às 11:30 

Correção dos 

exercícios 

Resolução dos exercícios e 

comentários sobre a atividade. 

O link será enviado via 

ClassApp. 
 

 

     

 


