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ATIVIDADE – 6ª SÉRIE - (06/04 A 09/04) 

DISCIPLINA:  INGLES 

PROFESSORA  VERA 

 

OBJETIVOS: Compreender o papel do alcance da língua inglesa dentro da 

globalização.  

Identificar palavras em inglês semelhantes a palavras em português. 

“Ler” o texto em inglês tendo como base o contexto do cartaz 

relacionando-o às figuras. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Muitas vezes conseguimos entender o significado de 

uma palavra em inglês comparando-a com outras que já conhecemos. Assim, 

para “ler” o cartaz vamos pensar no que já foi estudado em aulas anteriores e 

o que temos visto na mídia. 
 

 

 

 

 

 

 

CAROS  ALUNOS, 

FICAREMOS  POR  MAIS  UM  PERÍODO EM  CASA  PARA  QUE  
POSSAMOS VENCER  O  CORONAVÍRUS.  

DEVEMOS  TOMAR  TODOS  OS  CUIDADOS  NECESSÁRIOS  PARA  
EVITAR  A  CONTAMINAÇÃO. 

CONTINUEM  A  REALIZAR  SUAS  ATIVIDADES  COM ATENÇÃO, 
POIS  NOSSA  APRENDIZAGEM  NÃO  PARA  NUNCA E VAMOS  
RETOMÁ-LA  QUANDO  VOLTARMOS. 

NÃO  PODEMOS  DESANIMAR,  APESAR  DE  TUDO. 

BOA  SEMANA   A  TODOS!!!          

EQUIPE  ZILDA  GOMES 
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ATIVIDADE 

 Faça no caderno ou numa folha: 
 

 HEADING: cabeçalho 

 NAME:                                  

 DATE:                                                 CLASS: 

 

 HEADLINE: título 

 

 ANSWER: responda: 

 

1. Observe o cartaz abaixo e depois responda as questões: em português    

      
                           https://nite.taipei/News_Content.aspx?n=DF7975864D2287B4&sms=2084D72CDFD54534&s=385DFAB0D76F52F9 

 

 

 

2. Qual o tema do cartaz? 
 

3. Como você chegou a esta conclusão? 
 

https://nite.taipei/News_Content.aspx?n=DF7975864D2287B4&sms=2084D72CDFD54534&s=385DFAB0D76F52F9
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4. Que palavra fez você confirmar este tema? 
 

5. Quais informações o cartaz traz? 
 

6. Quais palavras você conhece? 
 

7. O cartaz está dividido em duas partes. Quais são? Traduza cada item: 
 

8. Há mais alguma informação que o cartaz deveria dar? Quais? 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOOD  JOB!!! 

#STAY  AT  HOME 
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6ª A – ARTE – PROFª GISLAINE PERDON  
 

 
 
OBJETIVO: Desenvolver a reflexão sobre a produção artística da humanidade 
em seus maiores momentos de crise. 
 
CONTEXTUALIZAÇÃO: Quando pensamos nas aulas de arte, não podemos 
esquecer que a escola é um espaço de ampliar repertório e nesta aula a 
atividade será apreciar o filme abaixo que também estará disponível no grupo 
de whats app dos alunos e no facebook da escola 
 
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=2uCXK-2birQ (último acesso 2 de 
abril de 2020) 
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ATIVIDADES  6ª SÉRIE  - Língua Portuguesa 

(06.04 A 10.04) 

 

Caros alunos da 6ª série, 
 

Como vão vocês? Espero que estejam bem. Seguem novas 

atividades. 

Por favor, leiam o texto e respondam às questões. 

Um abraço! 

Profª Leonísia 

 
OBJETIVO: Ler e interpretar texto; Localizar informações explícitas no texto 

e recuperar informações implícitas; produzir texto com tema sugerido. 

 

TEXTO: O VILARES 

   Havia, no colégio, três companheiros desagradáveis. Um deles era o Vilares. 

Menino forte, cara bexigosa, com um modo especial de carregar e de franzir 

as sobrancelhas autoritariamente.  

      Parecia ter nascido para senhor do mundo. No recreio queria dirigir as 

brincadeiras e mandar em todos nós. Se a sua vontade não predominava, 

acabava brigando e desmanchava o brinquedo. Simplesmente insuportável. 

Ninguém, a não ser ele, sabia nada; sem ele talvez não existisse o mundo. 

Vivia censurando os companheiros, metendo-se onde não era chamado, 

implicando com um e com outro, mandando sempre. (…) 

        Não tinha um amigo. A meninada do curso primário movia-lhe a guerra 

surda. E, um dia, os mais taludos se revoltaram e deram-lhe uma sova. Foi um 

escândalo no colégio. O vigilante levou-os ao gabinete do diretor. O velho 

Lobato repreendeu-os fortemente. Mais tarde, porém, chamou o Vilares e o 

repreendeu também. Eu estava no gabinete e ouvi tudo. 
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     – É necessário mudar esse feitio, menino. Você, entre os seus colegas, é 

uma espécie de galo de terreiro. Quer sempre impor a sua vontade, quer 

mandar em toda a gente. Isso é antipático. Isso é feio. Isso é mau. Caminha-

se mais facilmente numa estrada lisa do que numa estrada cheia de pedras e 

buracos. Você, com essa maneira autoritária, está cavando buracos e 

amontoando pedras na estrada de sua vida. 

        E, continuando: 

        – Você gosta de mandar. Mas é preciso lembrar-se de que ninguém gosta 

de ser mandado. Desde que o mundo é mundo, a humanidade luta para ser 

livre. O sentimento de liberdade nasce com o homem e do homem não sai 

nunca. É um sentimento tão natural, que os próprios irracionais o possuem. E 

louco será, meu filho, quem tiver a pretensão de modificar sentimentos dessa 

ordem. Ou você muda de feitio, ou você muito terá que sofrer na vida. 

(VIRIATO CORREA. Cazuza. São Paulo, Editora Nacional) 

 
 
Após a leitura do texto responda às questões em seu caderno: 
 
 
 
01 – Assinale a alternativa que mais combina com o assunto do texto. 
 
a. (  ) O texto é sério, porque relata um acontecimento desagradável. 
b. (  ) É formativo porque, através do diretor do colégio, mostra como se deve 
corrigir um comportamento reprovável. 
c. (   ) É um texto cômico, engraçado. 
 
02. Onde se passa a história? 
 
03 – Quais são as personagens do texto? 
       
04 – Quem é o protagonista, isto é, o personagem principal da história? 
 
05 – Quem é o narrador do texto? Justifique sua resposta. 
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06 – O autor descreve o Vilares informando algumas características dele. 
Transcreva a parte do texto em que o narrador descreve os aspectos físicos 
do Vilares. 
 
 

07 – Selecione, de acordo com o texto, as características psicológicas dadas 
ao personagem Vilares. 
 
Humilde – briguento – metido – tolerante – sabichão – insuportável – cordial – 
bondoso – desagradável – antipático – quieto – autoritário – implicante – 
simpático – egoísta. 
 

 
08 – No texto, o diretor usou três frases para caracterizar o autoritarismo do 
Vilares. Localize-as e escreva-as abaixo. 
 
09 – Assinale as alternativas que resumem as mensagens do texto: 
 
a. (  ) A convivência com uma pessoa autoritária é desagradável. 
b. (   ) A meninada da escola costuma mover guerra surda. 
c. (   ) Os diretores são autoritários em suas repreensões. 
d. (  ) As pessoas têm um forte sentimento de liberdade e geralmente não 
aceitam as imposições das pessoas autoritárias e mandonas. 
 
10 – Faça uma pequena redação que tenha o mesmo assunto do texto que 
você acabou de ler, ou seja, o autoritarismo. 
 
 

ATIVIDADE 2 

OBJETIVO:  Analisar a tirinha para produção de texto. 

 

Após a suspensão temporária das aulas e com o isolamento social, escreva 

como está sendo sua rotina diária. 

 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA 
                 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
 

            E.M. PROFª “ZILDA GOMES DOS REIS DE ALMEIDA” 
             Rua Maria Amélia, 100 – Jardim Bela Vista – Diadema – Telefone: 4044 6283 

 

ATIVIDADE  DE  CIÊNCIAS  –  6ª  SÉRIE 

PROFESSORA  LILIAN 

Semana – 06/04 a 10/04 

 

OBJETIVOS:  Compreender, refletir e questionar a produção e a coleta do 
lixo. 

                Construir um olhar crítico sobre a desigualdade social. 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO:  Como estudamos nas aulas anteriores, o lixo tem 

sido apontado como um grande problema ambiental, principalmente nas 

grandes cidades: a quantidade de lixo é enorme e fica cada vez mais difícil 

encontrar lugares adequados para depositá-lo. 

 Dando prosseguimento a esse estudo faremos a análise do filme “Ilha 

das Flores”: 

 

Ilha das Flores l 

Diretor: Jorge Furtado 

Sinopse:  Considerado um dos melhores documentários em curta-metragem 

do cinema brasileiro, o filme fala sobre a pobreza do povo brasileiro de forma 

única e irônica, através da Ilha das Flores, que serve como depósito de comida 

que a classe média não consome e banquete para os necessitados. 

 

PROCEDIMENTO: 

- Assista ao filme –  https://www.youtube.com/watch?v=bVjhNaX57iA 
 

- Copie as perguntas abaixo e as responda em seu caderno. 
 

- Coloque o título - “Ilha das Flores” 
 

 1)  Qual é o trajeto percorrido pelo tomate do Sr. Suzuki ao longo de todo o 

filme? 

2)   A realidade expressa pelo filme é comum somente a Ilha das Flores, em 

Porto Alegre? 

 

http://www.portacurtas.com.br/buscaficha.asp?Diret=460
http://www.cineplayers.com/filme.php?id=3026
http://www.cineplayers.com/filme.php?id=3026
https://www.youtube.com/watch?v=bVjhNaX57iA
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3)   Por que o filme insiste em definir os seres humanos como mamíferos que 

se distinguem dos demais por serem dotados de telencéfalo altamente 

desenvolvido e polegar opositor? 

4)   Por que o filme mostra o porco em uma situação mais privilegiada do que 

os seres humanos? 

5)  O que pode ser feito para que os seres humanos do filme “Ilha das Flores” 

tenham acesso à alimentação, saúde e moradia? 
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DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

PROFESSOR  CLÉBER 

 

Objetivos: Compreender os elementos que definem uma bacia hidrográfica e 

identificar as bacias brasileiras quanto à localização e sua importância em diferentes 

questões. 

Contextualização: A partir do que já foi estudado sobre o território geográfico 

brasileiro reconhecer as características de cada bacia hidrográfica. 

 

Tema: Bacias hidrográficas brasileiras 

Acesse o link abaixo e leia o texto "Principais bacias hidrográficas do Brasil", no site 

Brasil Escola: 

https://m.brasilescola.uol.com.br/brasil/geografia-fisica-brasil.htm 

 

Em seguida, responda às seguintes questões: 

a) Em que bacia hidrográfica se encontra o estado em que você nasceu? 

b) A qual bacia hidrográfica pertence o estado em que você reside atualmente? 

 

Tema: Limites da floresta amazônica 

Primeira atividade: 

Acesse e leia o texto "Cientistas brasileiros sugerem redefinição dos limites da 

Amazônia" no seguinte endereço: 

https://radios.ebc.com.br/brasil-rural/2019/05/cientistas-brasileiros-sugerem-

redefinicao-dos-limites-da-amazonia 

 

Após ler o texto, explique porque o antigo mapeamento dos limites da Amazônia 

está inexato. 

https://m.brasilescola.uol.com.br/brasil/geografia-fisica-brasil.htm
https://radios.ebc.com.br/brasil-rural/2019/05/cientistas-brasileiros-sugerem-redefinicao-dos-limites-da-amazonia
https://radios.ebc.com.br/brasil-rural/2019/05/cientistas-brasileiros-sugerem-redefinicao-dos-limites-da-amazonia
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Segunda atividade: 

Acesse o texto sobre os limites geográficos da floresta amazônica: 

https://diariodopoder.com.br/cientistas-brasileiros-sugerem-redefinicao-dos-

limites-da-amazonia/ 

 

Em seguida, descubra e explique: qual erro há no mapa oficial da Amazônia feito 

pelo IBGE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://diariodopoder.com.br/cientistas-brasileiros-sugerem-redefinicao-dos-limites-da-amazonia/
https://diariodopoder.com.br/cientistas-brasileiros-sugerem-redefinicao-dos-limites-da-amazonia/
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PROF RENATA PRESTES   -  MATEMÁTICA 

6ª SÉRIE 

 

OBJETIVOS: REALIZAR CÁLCULOS MATEMÁTICOS ATRAVÉS DE 

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO ORIENTAÇÕES AOS ALUNOS: 

- EM FOLHA AVULSA DE CADERNO OU DE ALMAÇO COLOCAR NOME 

DO ALUNO, SÉRIE E A SEMANA A QUE SE REFERE;  

- LER AS QUESTÕES E RESOLVER NA FOLHA, FAZENDO OS CÁLCULOS 

PEDIDOS E ESCREVENDO AS RESPOSTAS DOS PROBLEMAS E NÃO 

SOMENTE O RESULTADO; 

- NÃO PRECISA COPIAR AS QUESTÕES, MAS, SIM, COLOCAR O 

NÚMERO DO EXERCÍCIO; 

- ENTREGAR PARA A PROFESSORA NA ESCOLA, QUANDO 

RETORNARMOS. 

 

ATIVIDADES  

1. A Virada Esportiva é um evento realizado periodicamente em São Paulo. 

Em setembro de 2009, mais de 60 mil jovens participaram de mais de 9 horas 

de atividades esportivas no Parque Ecológico do Tietê, considerado o maior 

parque do mundo em extensão linear. Houve, simultaneamente, provas de 

handebol, ginástica aeróbica, natação e peteca, oficina de pipas, jogos 

recreativos, torneio de xadrez, brincadeiras de pular corda, bicicleta e passeio 

nos pedalinhos. Equipes de vários bairros paulistanos foram transportadas por 

centenas de ônibus.  

 

a. Considerando que 30 mil jovens tenham ido ao Parque de ônibus e que um 

ônibus transporta até 40 passageiros, quantos ônibus foram necessários para 

transportá-los? (Mostre os cálculos) 
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b. E se os ônibus tivessem capacidade para 36 pessoas, quantos ônibus 

seriam necessários para transportar esses jovens? (Mostre os cálculos). 

 

2. O Sr. Pedro, funcionário de uma escola, colocou cadeiras em cinco salas 

de aula. Na primeira, colocou 36 cadeiras; na segunda, 35, e, nas demais, 33 

em cada uma. Quantas cadeiras foram colocadas ao todo? Mostre os cálculos. 

 

3. Clóvis e seus 4 amigos compraram 36 rodinhas de rolimã para construir 

carrinhos. Quantos carrinhos eles poderão montar, se usarem 3 rodinhas em 

cada um? E se em cada carrinho forem usadas 4 rodinhas, quantos carrinhos 

serão construídos?  

 

4. Uma papelaria vende um pacote com 3 cadernos por oito reais. Quanto será 

pago por 12 cadernos iguais a esses?  

 

5. Gustavo junta tampinhas colocando-as num pote. Ontem havia algumas 

tampinhas no pote. Hoje, ele colocou 25. Contou e verificou que são 73. 

Quantas tampinhas havia no pote ontem? 

 

6. Leandro foi à lanchonete da escola para comer um lanche e tomar um suco. 

De quantas maneiras diferentes ele pode fazer o pedido? Mostre o cálculo. 

        LANCHE       SUCO 

Misto quente  laranja 

X-burguer abacaxi 

Lanche natural maracujá 

 uva 

 

7. Um auditório tem 15 filas, com 12 cadeiras em cada uma. Quantas cadeiras 

há nesse auditório? 
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8. Mateus treina natação com outros 14 alunos, num clube da cidade. Eles 

ganharam um total de 60 sungas, 120 toucas, 30 toalhas e 30 pares de 

chinelos.  

a. Sabendo que o material foi distribuído igualmente entre os atletas, calcule 

o número de sungas, de toucas, de toalhas e de chinelos que cada um 

recebeu. (Mostre os cálculos) 

b. Também foram distribuídas entre esses atletas 45 camisetas do clube. 

Quantas camisetas recebeu cada um? (Mostre os cálculos) 

 

 

 

 

 

Fonte: Cadernos de Apoio e Aprendizagem- Matemática – 5º e 6º anos 

/PMSP/ 2010 
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ORIENTAÇÃO DA DISCIPLINA DE HISTÓRIA PARA A 6ª SÉRIE  

PROFESSOR  PAIVA 

 

 Olá. Espero que esteja todos bens. Sigam as recomendações do 

Ministério da Saúde e só saiam de casa para questões absolutamente 

necessárias. Não deixem acumular as tarefas e estabeleçam uma rotina para 

sua realização.  

OBJETIVO: Comparar o texto sobre a Colonização do Brasil enviado na 

semana anterior com o vídeo desta semana. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Semana passada (31/03) foi enviado um texto sobre 

a Colonização do Brasil e um conjunto de dez questões referentes ao tema. 

Nesta semana segue um vídeo sobre o mesmo tema. Compare o texto com o 

vídeo e anote eventuais dúvidas ou observações.  

Tanto as respostas quanto as anotações deverão ser entregues no 

retorno das aulas.  

 O vídeo localiza-se no YouTube  

(https://www.youtube.com/watch?v=xreq-CR-6_E).  

         Encaminharei um arquivo pelo Whatsapp do grupo da sala também.  

 Um abraço e cuidem-se  

Paiva  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xreq-CR-6_E

