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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 

(29/06) 

Mat.  (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Comparação de 

Frações 

Aula online via Zoom. 

 

O link será encaminhado pelo 

ClassApp. 

Livro Bernoulli, páginas 

104, 105  e 106. 

*********** 

Matemática 

08:15 às 09:00 

Comparação de 

Frações 

Resolução de exercícios:  

 

página 106,  número 46. 

página 107, números 48 e 49. 

Livro Bernoulli, páginas 

104, 105  e 106. 

********** 

Matemática 

09:00 às 09:45 

Comparação de 

Frações 

Acessar e assistir o vídeo com a 

correção dos exercícios. 

Livro Bernoulli, páginas 

104, 105  e 106. 

********** 

Redação  (Zoom) 

10:00 às 10:45 

Orientações sobre O 

menino o Dedo 

Verde, o livro de 

férias e apresentação 

da lista de livros do 

2º semestre 

Serão dadas orientações sobre o livro 

Pântano de Sangue, que deverá ser 

lido nas férias, bem como uma 

sugestão de leitura o livro O Menino 

do Dedo Verde.  

***  

*** 
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Redação 

10:45 às 11:30 

Aprofundamento dos 

livros O Menino do 

Dedo Verde e 

Pântano de Sangue 

O Menino do Dedo verde:  

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

1uU9-LAXbXo&t=172s 

Pântano de Sangue: 

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

VJ_z2CzcB6o 

Youtube *** 

 

 

 

 

Terça-feira 

(30/06) 

Port. (Zoom) 

07:30 às 08:15 

Aula online. Bate-papo e revisão dos conteúdos. O link será enviado via 

ClassApp. 

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

Português 

08:15 às 09:00 

Revisão (Pronomes) Enquanto assiste o vídeo, ir 

identificando os pronomes na letra da 

música. 

Link: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=iTpnSudTs

g0 

Não será necessário o envio de 

atividades, mas estarei disponível 

para comentários e feedback sobre 

o vídeo no plantão de dúvidas. 

Geog. (Zoom) 

09:00 às 09:45 

Teste Avaliativo Correção dos testes 

Feedback das atividades 

testes unidade 4 link para aula zoom será enviado 

via classapp 

Geografia 

10:00 às 10:45 

Jazidas Acessar o vídeo sobre as Jazidas 

através da plataforma meu Bernoulli 

link: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=v1RcE7lus

h0&feature=youtu.be 

---------------------------------------------- 

Geografia 

10:45 às 11:30 

Quiz show mineração 

no Brasil 

Assistir vídeo sobre a mineração no 

Brasil e refletir sobre as políticas de 

incentivo fiscais adotadas no Brasil 

link: ============================

============================ 

https://www.youtube.com/watch?v=1uU9-LAXbXo&t=172s
https://www.youtube.com/watch?v=1uU9-LAXbXo&t=172s
https://www.youtube.com/watch?v=VJ_z2CzcB6o
https://www.youtube.com/watch?v=VJ_z2CzcB6o
https://www.youtube.com/watch?v=iTpnSudTsg0
https://www.youtube.com/watch?v=iTpnSudTsg0
https://www.youtube.com/watch?v=iTpnSudTsg0
https://www.youtube.com/watch?v=v1RcE7lush0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=v1RcE7lush0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=v1RcE7lush0&feature=youtu.be
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que não tem como prioridade a 

preservação e a manutenção dos 

recursos naturais 

https://www.youtube.c

om/watch?v=9-

7boLK9EcQ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9-7boLK9EcQ
https://www.youtube.com/watch?v=9-7boLK9EcQ
https://www.youtube.com/watch?v=9-7boLK9EcQ

