
EM “DR. ÁTILA FERREIRA VAZ” 

MATEMÁTICA   6ª SÉRIE A   5ª SEMANA 

 

Boa noite, queridos alunos da 6ª série A!  

Sejam muito bem vindos a mais esta aula de Matemática. 

Hoje, resolveremos problemas baseados em algo muito sério: a doação 

de sangue.  

Após resolvermos os problemas, veremos a correção das atividades 

postadas no dia 06 de maio de 2.020. O que vocês não entenderem é para 

perguntar nos plantões.  

Usem a calculadora sempre que preciso e não se desesperem se teve 

algo que vocês não conseguiram fazer: quando retornarmos, daremos um 

jeito!  

Uma ótima semana a todos nós! 

 

Saudades, 

 Professora Janaína,      - maio/2020 

 

AULA 1- correspondente a 3 aulas presenciais 

Objetivos da aula:  

- Resolver problemas do campo multiplicativo que envolvam cálculos com 

números naturais, por meio de estratégias variadas, com compreensão dos 

processos neles envolvidos, com e sem uso de calculadora; 

- Resolver problemas que envolvam variação de proporcionalidade direta entre 

duas grandezas; 

- Resolver problemas que envolvam as grandezas tempo e volume, sem uso 

de fórmulas, inseridos em contextos oriundos de situações reais. 

 



Atenção: você NÃO PRECISA COPIAR esta parte da aula. Haverá uma 

indicação por parte da professora sempre que a cópia for necessária. 

 

ALGUNS FATOS SOBRE A DOAÇÃO DE SANGUE 

 

É comum assistirmos às campanhas de televisão incentivando a doação 

de sangue. Nesta aula aprenderemos alguma coisa sobre a doação, 

resolvendo problemas. Vamos lá? 

Para tanto, você deve ler algumas informações sobre a doação de 

sangue, retiradas da homepage da Fundação Pró Sangue- Hemocentro de 

São Paulo, que  NÃO PRECISAM SER COPIADAS EM SEU CADERNO. 

Se você deseja doar sangue, você deve atender a alguns requisitos. 

Falarei a respeito de alguns deles durante esta aula. Maiores detalhes sobre 

as doações podem ser encontrados nas páginas indicadas nas Referências 

Bibliográficas desta aula. 

O primeiro requisito do qual falarei é a massa corpórea, o famoso “peso”. 

Os doadores devem ter uma massa corpórea mínima e nestes problemas você 

descobrirá por quê. 

As mulheres podem doar 8 mL/kg e, os homens, 9 mL/kg. Vamos ver, 

através de exemplos, o que isso significa: 

 

EXEMPLO 1: Uma mulher que “pesa” 60 kg, pode doar até quantos mililitros 

de sangue? 

De acordo com os dados do Hemocentro de São Paulo, para cada 1 

quilograma de massa corpórea, a mulher pode doar 8 ml de sangue. Se ela 

“pesa” 60 kg, ela pode doar até 60 vezes o volume de sangue indicado, ou 

seja: 

60X 8 = 480 

 

Assim deduzimos que essa mulher pode doar até 480 mL de sangue. 



 

EXEMPLO 2: Pedro doou sangue hoje. Calcule quantos mililitros de sangue 

ele doou, sabendo que sua massa corpórea é de 75 kg. 

Seguindo o raciocínio do exemplo anterior e, lembrando-se que para 

homens a proporção é diferente- ou seja, o homem pode doar 9 mL de sangue 

para cada 1 kg de massa corpórea-  ele pode doar 75 vezes o volume de 

sangue indicado pelo hemocentro, ou seja: 

75X 9 = 675 

 

Assim deduzimos que Pedro doou 675 mL de sangue. 

 

Assim que finalizar a leitura, COPIE E RESPONDA OS PROBLEMAS A 

SEGUIR em seu caderno de Matemática: 

 

1) Até quantos mililitros de sangue Sara pode doar, sabendo-se que ela 

“pesa” 68 kg? 

 

2) Luís “pesa” 85 kg. Até quantos mililitros de sangue ele consegue doar? 

 

3) Ricardo doou 702 ml de sangue. Qual sua massa corpórea? 

 

4) As bolsas de sangue contêm, em seu interior, uma substância 

anticoagulante. A quantidade dessa substância colocada em cada bolsa 

é calculada de modo que precisamos garantir um mínimo de 400mL de 

sangue durante uma doação. Dessa forma, calcule a massa corpórea 

mínima que uma doadora deve ter para efetuar a doação, (isto é, a 

massa corpórea de uma mulher que pode doar exatamente 400mL de 

sangue). 

 



Leia o parágrafo a seguir, que NÃO DEVE SER COPIADO EM SEU 

CADERNO: 

 

No Estado de São Paulo, uma das referências para a doação é a 

Fundação Pró-Sangue/ Hemocentro de São Paulo. Fundada em 1.984, a 

instituição é um dos 5 maiores bancos da América Latina, sendo responsável 

por coletar e processar 11000 bolsas de sangue por mês, atendendo a 100 

instituições públicas da rede estadual de saúde. 

 

Ao terminar a leitura, COPIE E RESPONDA OS PROBLEMAS A SEGUIR 

em seu caderno de Matemática: 

 

5) Usando os dados do parágrafo acima, suponha que as bolsas 

contenham 450 ml de sangue cada uma e calcule, em litros, o volume 

mensal de sangue coletado no Hemocentro de São Paulo. (Lembre-se 

de que 1l= 1000mL). 

 

6) No Hemocentro de São Paulo, além de sangue, podemos doar somente 

plaquetas ou hemácias duplas. Entre duas doações de plaquetas 

consecutivas, você deve aguardar um período de 72 horas. Calcule esse 

intervalo de tempo em dias. (Lembre-se que 1dia= 24 horas). 

 

7)  Quem contraiu Febre Amarela, deve aguardar 180 dias após a cura 

completa para doação. Calcule esse intervalo de tempo em meses. (1 

mês= 30 dias). 

 

Agora, leia um cartaz, QUE VOCÊ NÃO DEVE COPIAR EM SEU CADERNO,  

sobre doação de sangue que foi tirado do portal da Fundação Fiocruz. 



 

Fonte: FIOCRUZ. Conheça os requisitos necessários para a doação de sangue. Disponível em: 
https://portal.fiocruz.br/noticia/conheca-os-requisitos-necessarios-para-doacao-de-sangue. Acesso em 05 mai. 2020 

 

Depois de ler o cartaz, COPIE E RESPONDA O PROBLEMA A SEGUIR 

em seu caderno de Matemática: 

 

8)  De acordo com a homepage da Fundação Fiocruz, entre janeiro e 

outubro de 2019, as bolsas de sangue coletadas seriam suficientes para 

salvar até 908 vidas. Calcule quantas coletas foram efetuadas e, 

lembrando-se que entre janeiro e outubro desse ano tivemos 304 dias, 

responda se o número de doação de sangue foi alto ou baixo nesse 

período. 

 

Referências Bibliográficas: 

 

FIOCRUZ. Mitos e verdades sobre a doação de sangue. Disponível em: 

https://portal.fiocruz.br/noticia/mitos-e-verdades-sobre-doacao-de-sangue. 

Acesso em 06 mai. 2020.  

 

PRÓ-SANGUE. HEMOCENTRO DE SÃO PAULO. Pesquisa geral na 

homepage. Disponível em: 



http://www.prosangue.sp.gov.br/duvidas/Default.html. Acesso em 06 mai. 

2020 

 

 

AULA 2- correspondente a 2 aulas presenciais 

Objetivos da aula:  

- Retomar as atividades trabalhadas na semana anterior de modo a refletir 

sobre o que discutimos nas aulas presenciais e nas aulas remotas. 

 

Observação: VOCÊ NÃO DEVE COPIAR NENHUMA PARTE DESTA AULA! 

Ela serve apenas como uma forma de correção das atividades propostas na 

semana anterior. Lembre-se que as dúvidas que surgirem nesta parte também 

devem ser levadas ao nosso plantão. 

 

RETOMANDO AS AULAS ANTERIORES 

 

Na semana passada, aprendemos a fazer duas receitas de sabão 

caseiro com óleo de cozinha usado e estudamos algumas unidades de medida 

de massa e de capacidade. Entre as explicações e as receitas, coloquei alguns 

problemas para você responder. Vamos ver como você se saiu?  

 

1)  

a) Para uma receita, usei 200 gramas de fubá. 

b) Vi no site “Perito Animal” que um elefante asiático “pesa” de 4 a 7 

toneladas. 

c) Um saco de cimento “pesa” 50 quilogramas. 

d) Aquele comprimido me deu sono porque tinha 750 miligramas de 

dipirona. 

e) Subi na balança e não gostei do que vi: engordei 2 quilogramas! 



f) Você quer que eu traga um pacote de 500 gramas ou de 1 

quilograma de maisena? 

 

2)  

a) Você tem certeza de que eu preciso tomar 20 mililitros desse 

xarope? 

b) Acho que com o dinheiro que tenho, posso colocar uns 20 litros de 

álcool no tanque do carro. 

c) Para a festa, comprei 20 litros de refrigerante e copos descartáveis 

de 200 mililitros. 

d) Você prefere que eu compre garrafas com 1 litro ou com 500 

mililitros de água? 

 

3) a)  

 2 l de óleo de cozinha usado e coado      400 ml de água quente     

           480 g de soda cáustica 90% 

 

b) 

10 l de óleo de cozinha usado e coado      2.000 ml de água quente     

2.400 g de soda cáustica 90% 

 

4) Como a quantidade de soda cáustica pedida na receita é dada em 

gramas, temos que saber qual é a massa do pote também em gramas. 

Se o pote contém 1 kg de soda cáustica, isso significa que ele contém 

1.000 g desse produto. Logo, como para cada receita precisamos de 240 

g de soda cáustica, temos que descobrir quantas medidas dessa 

precisamos para formar 1.000g, o que é obtido dividindo-se 1.000 por 

240: 

1.000÷ 240= 4, com resto 40. 

Logo, com 1kg de soda cáustica consigo fazer 4 receitas desse sabão. 



 

5) Sim, há sobra de 40 g desse produto. 

 

6)  Como a medida de água usada na receita foi feita em litros e o com o 

copo medidor realizamos medidas em mililitros, temos que converter a 

quantidade de água usada de litros para mililitros, ou seja, se 1l= 1.000 

ml, segue que 2l= 2X 1000ml= 2.000ml. 

Como o copo comporta 500 ml, precisamos saber quantos grupos de 

500 ml  de água serão necessários para juntarmos 2.000 ml do líquido, 

o que é obtido ao dividirmos 2000 por 500: 

2.000÷ 500= 4 

Logo, a pessoa terá que encher esse copo 4 vezes para fazer a receita. 

 

7) Como a medida de amaciante usada na receita foi dada em mililitros e o 

frasco de amaciante apresenta a medida em litros, temos que converter 

a quantidade do produto usada de litros para mililitros, ou seja, se 1l= 

1.000 ml, segue que 2l= 2X 1000ml= 2.000ml. 

Como em cada receita usaremos 200 ml de amaciante, precisamos 

saber quantos grupos de 200 ml  deste serão necessários para 

juntarmos 2.000 ml do líquido, o que é obtido ao dividirmos 2000 por 200: 

2.000÷ 200= 10 

Assim, a pessoa poderá fazer 10 receitas desse sabão com 1 frasco 

contendo 2L de amaciante. 

 

8) Como a medida de soda cáustica usada na receita foi dada em 

quilogramas e o pote do produto apresenta a medida da massa dada em 

gramas, temos que converter a quantidade do produto usada de 

quilogramas para gramas, ou seja, lembrar que 1kg= 1.000 g. 

Como cada pote contém  300 g  de soda cáustica, precisamos saber 

quantos grupos de 300 g  deste serão necessários para juntarmos 1.000 

g do produto, o que é obtido ao dividirmos 1000 por 300: 



1.000÷ 300= 3, com resto 100, o que indica que 3  potes não serão 

suficientes. 

Logo, precisaremos de 4 potes com 300g de soda cáustica cada um para 

executarmos essa receita. 

 

9) Se 1.000 l de água equivalem a 1 m3 desse líquido, segue que, para 

sabermos quantos m3  existem em 25.000 litros d’água, basta 

calcularmos quantos grupos com 1.000 litros d’água são necessários 

para formar 25.000 litros deste líquido, o que é obtido ao dividirmos 

25.000 por 1.000: 

25.000÷1.000= 25 

Assim, 25.000 litros d’água equivalem a 25 m3 desse líquido. 

 

10)  Como a receita utiliza 5 litros de óleo de cozinha usado e 

lembrando que 1 litro desse produto polui 25 m3 de água, ao usarmos 

essa quantidade de óleo, deixaremos de poluir 5 vezes essa quantidade, 

ou seja: 

5X 25= 125 

Logo, poderemos deixar de poluir até 125 m3 usarmos 5 litros de óleo 

para fazermos essa receita. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atividades para EJA II de Português 6ª série - Semana 5 

O objetivo dessa atividade é aprofundar os conhecimentos acerca da linguagem conotativa 

(figurada) e denotativa (comum). 

 

Conforme explicado na atividade anterior, as palavras usadas em sentido figurado, 

especial, estão em sentido conotativo. As palavras usadas em seu sentido habitual, 

comum, estão em sentido denotativo. 

Exemplos: 

O chocolate estava amargo. (sentido denotativo) 

Foram horas amargas que passei a seu lado. (sentido conotativo) 

A atividade deve ser realizada no caderno de Português e apresentada ao professor no 

retorno das aulas presenciais ou quando for solicitado.: 

 

 

1) Coloque (C) para sentido conotativo e (D) para sentido denotativo. 

a) (    ) Você é o sol da minha vida. 

(    ) A Terra gira em torno do sol. 

 

b) (    ) A árvore está repleta de frutos. 

(    )  O diploma foi fruto do meu esforço.  

 

c) (    ) Aquele deputado é uma raposa. 

(    ) A raposa é um animal perigoso. 

 

d) (    ) O anel brilha por ser de ouro. 

(    ) A modelo brilha na passarela. 

 

e) (    ) A minha vida está amarga. 

(    )  O café está amargo. 

 

 

 

 

 

 

 



2) Explique o sentido das seguintes expressões usadas em sentido conotativo 

(figurado) em nosso dia a dia e escreva uma frase com elas. 

a) rodar a baiana 

 

b) ter um rei na barriga 

 

 

c) partir dessa para uma melhor 

 

 

d) cabeças vão rolar 

 

3) Crie frases em sentido denotativo (comum) com as seguintes palavras: 

a) Rio 

 

b) Doce 

 

c) Brotar 

 

d) Ouro 

 

e) Cobra  

 

 

4) Crie frases em sentido conotativo (figurado) com as mesmas palavras do exercício 

anterior: 

a) Rio 

 

b)  Doce 

 

c) Brotar 

 

d) Ouro 

 

e) Cobra 

 

 

 



Atividades para EJA II de Língua Inglesa – 6ª série A 
 

OBJETIVO: Proporcionar, aos alunos, a melhor forma de adquirir os 
conhecimentos, necessários, para falar as horas em Língua Inglesa. 
 
TEXTUALIZAÇÃO:   Sempre nos deparamos com situações em que 
necessitamos     utilizar os números e as horas em Língua Inglesa, a atividade 
aborda esse tema, fazendo os alunos pensarem um pouco sobre isso. 
 
Aprenda a falar as horas em inglês 

Hour – Hora / Minute – Minuto / Second – Segundo 

Como perguntar as horas em inglês 

 
# Se você está sem um relógio no momento e a única saída para saber as horas é 
perguntar para alguém, estas são as maneiras mais comuns para tirar sua dúvida: 
What time is it? – Que horas são? 
What’s the time? – Qual é a hora? 
Have you got the time? – Você tem horas? 
Could you tell me the time? – Poderia me dizer as horas? 
 
Como falar as horas em inglês 
 
# Para aprender como falar as horas, você precisa saber que de meia noite até  
11:59 usamos “a.m.” (antes do meio dia),  do meio dia até 23;59, usamos “p.m.” 
(após meio dia). E quando falamos  em horas em ponto, ou seja, sem os minutos, 
devemos utilizar a terminação o’clock. 
12 a.m. – It’s midnight. 
8 a.m. – It’s eight o’clock. 
12 p.m. – It’s midday or it’s twelve o’clock. 
2 p.m. – It’s two o’clock. 
 
# Existem essas duas maneiras de falar as horas e os minutos em inglês. A primeira e 
mais fácil, é simplesmente dizer os números para as horas e minutos. Veja o 
exemplo: 
2:10 – It’s two ten 
8:12 – It’s eight twelve 
5:15 – It’s five fifteen 
11:30 – It’s eleven thirty 

1) Escreva as horas em Língua Inglesa; basta apenas uma das formas: 



 
                                                                              Good Luck !!! 
                                                                              Teacher Daniel Soares. 
 
 
 
 
 
 
 



HISTÓRIA 6ª SÉRIE 

 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Contribuir para a informação e reflexão dos 

estudantes sobre a pandemia que está atingindo o mundo neste momento, 

estabelecendo comparações entre pandemia e epidemia, bem como 

desenvolver procedimentos de leitura e compreensão textual. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO: Neste momento em que vivemos uma grave crise na 

saúde mundial é  muito importante buscarmos informações sobre essa 

realidade, buscando compreender as origens e as consequências desse 

fenômeno para a sociedade, bem como buscar referencial histórico para 

ampliar nossa visão acerca da realidade das pandemias e seus efeitos sobre 

a sociedade 

 

TEXTO: Pandemias 

 

 

Pandemia é uma definição usada para referir-se a uma doença que se 

espalhou por várias partes do mundo de maneira simultânea, havendo 

uma transmissão sustentada dela. Isso quer dizer que, em vários países e 

continentes, essa mesma doença está afetando a população, a qual está 

infectando-se por meio de outras pessoas que vivem na mesma região. 

Nem todas as doenças podem causar uma pandemia, entretanto, 

algumas podem espalhar-se rapidamente e causar a contaminação de 

milhares de pessoas. O caso mais recente em nossa história é a pandemia de 

COVID-19, decretada em 2020. É importante deixar claro que o termo 

pandemia não diz respeito à gravidade de uma doença, sendo o fator 

geográfico determinante para essa classificação, ou seja, temos uma 

pandemia quando uma doença, independentemente de sua gravidade, se 

espalha por vários países ao mesmo tempo, atingindo muitas pessoas em 

todos esses países. 

Uma pandemia é, por definição, muito mais ampla que uma epidemia. 

Qual a diferença, então? Epidemia é uma doença que se espalha por uma 

determinada região, pode até atingir mais de um país, mas não se espalha 

pelo mundo. Pandemia é uma doença que se espalha por diferentes regiões 

do mundo, atingindo muitos países. 



Quando uma doença se espalha por várias regiões, torna-se difícil 

prever o desfecho da história. Uma doença grave, por exemplo, ao atingir 

uma região pobre, pode causar uma grande devastação em virtude da falta de 

recursos para conter o avanço da enfermidade. Um exemplo significativo 

dessa situação é a preocupação das autoridades brasileiras com o número de 

leitos de hospital capazes de atender doentes graves do corona vírus, se os 

leitos disponíveis acabarem não será mais possível atender novos doentes 

que precisem de internação.  

A Itália foi um país onde o sistema de saúde se tornou incapaz de 

atender todos os doentes de COVID-19, por isso tantas pessoas morreram, 

porque não havia capacidade de atendimento para os doentes que iam sendo 

contaminados... milhares morreram...  

Além da COVID-19, outra pandemia recente foi a gripe H1N1. Essa 

pandemia, que ocorreu em 2009, levou várias pessoas à morte em virtude do 

avanço relativamente rápido do vírus da gripe A(H1N1)pdm09. De acordo com 

a OMS, em apenas oito semanas, o vírus da gripe H1N1 alcançou cerca de 

120 territórios. No Brasil, a pandemia, que se finalizou em 2010, levou duas 

mil pessoas à morte. Vale destacar que, atualmente, existe vacina contra a 

gripe H1N1, liberada gratuitamente para alguns grupos, como idosos e 

pessoas com doenças crônicas. 

Já vimos, em textos de atividades anteriores, outros exemplos de 

pandemias que abalaram o mundo, como a Peste Negra, do século XIV, e a 

Gripe Espanhola, do início do século XX. Nos dois casos a quarentena, como 

vimos em nossa última atividade, sempre foi o único recurso de controle, até 

que remédios e tratamentos possam ser desenvolvidos.  

Fontes: 

www.brasilescola/uol.com.br 

www.historianet.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/doencas/gripe-a.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/virus-2.htm
https://brasilescola.uol.com.br/doencas/gripe.htm
http://www.brasilescola/uol.com.br
http://www.historianet.com.br/


EXERCÍCIOS 

 

1- O que é Pandemia? 

 

 

2- Diferencie Pandemia e Epidemia.  

 

3- Quais os grandes problemas que uma Pandemia pode trazer num país onde 

a população não cumpre quarentena e o sistema de saúde não é bem 

estruturado? 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATIVIDADE DE GEOGRAFIA    - 6ª SÉRIE 

 

IMPORTANTE: 

As atividades precisam ter o registro EM SEU CADERNO, com a data da 

realização, e a identificação do aluno /série, para posteriormente serem 

entregues ao professor, no final deste período de tele trabalho. 

 

Objetivo: 

 Compreender a importância da Cartografia  e sua dinâmica multidisciplinar. 

Analisar/interpretar informações utilizando diferentes tipos de linguagens. 

 

Contextualização:  

 Realização das atividades solicitadas, tomando como base os conteúdos 

estudados em sala de aula, bem como a análise/interpretação do texto e do 

mapa: os estados brasileiros e suas capitais. 

                                      
                    

                    ATIVIDADES PROPOSTAS COM BASE NO TEXTO: 

                                    O que é cartografia?  

Cartografia é o estudo da representação da realidade de forma gráfica. 
Essa ciência estuda, analisa e produz mapas, plantas, gráficos e 
tabelas de uma determinada localidade. A cartografia está em constante 
alteração e envolve recolhimento de dados, investigação científica, além 
de Matemática, História e tecnologias. 
Quando você observar um mapa, entenda que sua arte não é somente 
beleza: as cores utilizadas seguem padrões definidos em acordos 
internacionais. Os tons em dégradé separam os dados pesquisados. É a 
partir das cores no mapa que conseguimos analisá-lo matematicamente. 
Isso acontece nas áreas de saúde e educação, por exemplo. Não veja 
a cartografia como simples ferramenta ligada à disciplina de Geografia, pois 
as pessoas podem extrair diferentes informações de um mesmo mapa. Uma 
curiosidade: 06 de maio é o Dia do Cartógrafo. 
Não veja a cartografia como simples ferramenta ligada à disciplina 

de Geografia, pois as pessoas podem extrair diferentes informações de um 

mesmo mapa. Uma curiosidade: 06 de maio é o Dia do Cartógrafo. 

https://www.stoodi.com.br/matematica/
https://www.stoodi.com.br/blog/2018/07/17/historia/
https://www.stoodi.com.br/materias/geografia/visao-geral-do-curso/visao-geral-do-curso/
https://www.stoodi.com.br/materias/geografia/visao-geral-do-curso/visao-geral-do-curso/


Os primeiros mapas surgiram antes mesmo da invenção da escrita e 

representavam os locais onde os antigos moravam. As primeiras civilizações 

(Mesopotâmia, Grécia, Egito e China) usavam os mapas para conhecer os 

limites das áreas dominadas e para onde poderiam ampliar suas fronteiras. 

                       

                             Importância da cartografia 

 
 
Sabia que você usa a cartografia na sua rotina? Pois é !  Ela é 
uma ferramenta que descreve um local e outras informações 
geográficas. Seu estudo é importante para toda a população, pois é com 
sua utilização que se torna possível: 

• estudar fenômenos naturais; 

• fazer a previsão do tempo; 

• analisar o meio ambiente e a atmosfera; 

• realizar planejamentos ambientais e rotas de aviação; 

• observar vulcões, inundações e erosões do solo; 

• estudar os avanços de epidemias; 

• utilizar o GPS (Global Positionig Sistem). 
 

https://www.stoodi.com.br/materias/geografia/cartografia/mapas-e-cartas-um-historico/
https://www.stoodi.com.br/resumos/historia/pre-historia/
https://www.stoodi.com.br/materias/filosofia/os-mesopotamicos/pensamento-mesopotamico/


 

Atividade 1: 

Com base no texto: O que é a Cartografia, e no mapa: Os estados brasileiros 

e suas capitais, responda as questões propostas abaixo: 

a ) O que é a Cartografia e qual sua importância no estudo do espaço 

geográfico ? 

b)  Com certeza você já se valeu de informações cartográficas no seu 

cotidiano. Procure citar alguns desses momentos que recorreu à ciência 

cartográfica, para solucionar questões no seu dia a dia. 

 

 



c)   Complete os espaços pontilhados abaixo: 

*  O título do mapa apresentado é? 

..........................................................................                      

*  Qual o seu estado de origem ? (nascimento) 

..................................................... 

*  Qual o estado em que vivemos? 

........................................................................ 

*  Qual o maior estado brasileiro? 

.......................................................................  

*  Qual o menor estado brasileiro? 

...................................................................... 

*  Em qual estado brasileiro está localizada a capital do país?........................ 

* Qual o nome da linha imaginária que corta o norte do Brasil?..................... 

*  Qual o nome da linha imaginária que corta o estado de São Paulo?............ 

*  Qual oceano banha a costa brasileira? 

............................................................ 

*  Quantos são os estados brasileiros? 

................................................................. 

 

 

 

 

 



 

Referências utilizadas na elaboração das atividades:                                                       
https://www.stoodi.com.br/blog/2018/10/10/cartografia/                                 

https://br.pinterest.com/search/pins/?q=Atividades%20com%20mapas&rs=srs&b_id=BHseGEww4D_dAAAAAAAAAADYJ8qROVgDGJx

nqvMBQvHlijzZY5SfX88C64TTCUMlMyPiJv-HmWhpV0LcJ0jy_Wg&source_id=HlLWzZP2 

                                                                                                                                      

BOM TRABALHO. 

 

 

 

https://www.stoodi.com.br/blog/2018/10/10/cartografia/
https://br.pinterest.com/search/pins/?q=Atividades%20com%20mapas&rs=srs&b_id=BHseGEww4D_dAAAAAAAAAADYJ8qROVgDGJxnqvMBQvHlijzZY5SfX88C64TTCUMlMyPiJv-HmWhpV0LcJ0jy_Wg&source_id=HlLWzZP2
https://br.pinterest.com/search/pins/?q=Atividades%20com%20mapas&rs=srs&b_id=BHseGEww4D_dAAAAAAAAAADYJ8qROVgDGJxnqvMBQvHlijzZY5SfX88C64TTCUMlMyPiJv-HmWhpV0LcJ0jy_Wg&source_id=HlLWzZP2


ATIVIDADES DE CIÊNCIAS – 6ª SÉRIE 

 

   OBJETIVOS: o desenvolvimento das atividades visam contribuir para a 

informação, análise leitura e interpretação de texto. 

 

   CONTEXTUALIZAÇÃO: o texto informativo sobre os poríferos aborda esse 

tema que faz parte dos seres vivos, tema a ser desenvolvido nesse 

semestre.         

                                                       

 Poríferos 

Os poríferos, também conhecidos como espongiários ou simplesmente 
esponjas, surgiram provavelmente há cerca de 1 bilhão de anos. Supõe-se 
que eles sejam originados de seres unicelulares e heterótrofos que se 
agrupam em colônias. 

Esses animais não possuem tecidos bem definidos e não apresentam 
órgãos e nem sistemas. São exclusivamente aquáticos, 
predominantemente marinhos, mas existem algumas espécies que vivem em 
água doce. 

Os poríferos vivem fixos a rochas ou a estruturas submersas, como conchas, 
onde podem formar colônias de coloração variadas. Podem ser encontrados 
desde as regiões mais rasas das praias até profundidades de 
aproximadamente 6 mil metros. Alimentam-se de restos orgânicos ou de 
microrganismos que capturam filtrando a água que penetra em seu corpo, 
como veremos adiante. Por sua vez, servem de alimento para algumas 
espécies de animais, como certos moluscos, ouriços-do-mar, estrelas-do-mar, 
peixes e tartarugas. 

 

 



O corpo de um porífero possui células que apresentam uma certa divisão de 
trabalho. Algumas dessas células são organizadas de tal maneira que formam 
pequenos orifícios, denominados poros, em todo o corpo do animal. é por isso 
que esses seres recebem o nome de poríferos (do latim porus: 'poro'; ferre: 
'portador'). 

Os poríferos são animais filtradores, já que filtram a água que penetra em seu 
corpo, retirando dela alimento e gás oxigênio. Depois disso, a água com 
resíduos do metabolismo desses animais é eliminada para o ambiente por 
meio de uma abertura denominada ósculo 

 

Após a leitura responda 

1) Os poríferos são animais invertebrados mais simples que existem. 

Justifique essa afirmação. 

2) Como e onde vivem os poríferos? 

3) Como se alimentam os poríferos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EJA II - ATIVIDADE DE ARTE    - 6ª SÉRIE 

IMPORTANTE: 

As atividades precisam ter o registro EM SEU CADERNO, com a data da 

realização, e a identificação do aluno /série, para posteriormente serem 

entregues ao professor, no final deste período de tele trabalho. 

Objetivo: analisar/interpretar/ comparar/contextualizar a realidade e o 

pensamento, em diferentes espaços e momentos históricos, através de 

diferentes formas de linguagem/expressão. 

 

Contextualização: para a realização desta atividade, você contará com sua 

capacidade de interpretação/percepção da realidade, do texto apresentado, e 

informações disponíveis nos diferentes tipos de mídias.  

                   
                                       

ATIVIDADES PROPOSTAS COM BASE NO TEXTO: 
  
                                               
                                              O que é dança 
 
 

Dança é a Arte de movimentar expressivamente o corpo seguindo 
movimentos ritmados, em geral ao som de música. O povo primitivo iniciou a 
arte de dançar e a praticava em diferentes ocasiões: no período de colheitas, 
nos rituais aos deuses, na época das caçadas, nos casamentos, em 
momentos de alegria e de tristeza, ou ainda em homenagem à mãe 
natureza. É considerada a mais completa das artes, pois envolve elementos 
artísticos, como a música, o teatro, a pintura e a escultura, sendo capaz de 
exprimir tantos as mais simples quanto as mais fortes emoções. 
O significado da dança vai além da expressão artística, podendo ser vista 
como meio para adquirir conhecimentos, como opção de lazer, fonte de 
prazer, desenvolvimento da criatividade e importante forma de comunicação. 

A dança teve forte influência nas sociedades ao longo dos tempos. 
Como via de socialização e disseminação de cultura, proporcionou ao mundo 
o conhecimento sobre a diversidade cultural dos diferentes povos em todo 
mundo, especialmente através das danças folclóricas. Como disciplina 
acadêmica, a dança integra diferentes cursos universitários ligados  às Artes 
e Humanidades e também é uma modalidade amplamente praticada em 
academias e clubes para a manutenção da saúde física e mental. 
 

A dança é um tipo de manifestação artística que utiliza o corpo como 
instrumento criativo. 



Pintura rupestre que representa pessoas dançando 
 

Pintura milenar representando a dança no Egito e manuscrito exibindo a 
dança de camponeses no séc XV 



À esquerda, Martha Graham, à direita, Isadora Duncan - grandes 

responsáveis por transformar a dança ocidental 

 

Atividade 1: 

Em nossos encontros semanais, estou procurando trazer informações sobre 

as mais variadas expressões de Arte manifestadas no Brasil e no mundo. A 

expressões artísticas e culturais são extremamente ricas e diversificadas, e 

como percebemos, na maior parte do material apresentado em nossas 

atividades, remontam a tempos muito antigos da história da humanidade. 

Neste encontro, enfatizamos a dança, como umas das muitas atividades 

artísticas desenvolvidas na sociedade humana. 

Com base no texto apresentado, responda as questões propostas abaixo: 

a) O que é dança? 

b) Quem iniciou a arte da dança ? 

c) Em que ocasiões a arte da dança era praticada ? 

d) Por  que a dança é considerada a arte mais completa ? 

e) Que influências a dança tem na sociedade ? 

f) Você tem afinidade com a dança e tem conhecimento se esta é 

praticada nos centros culturais de seu bairro ?   

 

Referências utilizadas para na realização da atividade: 

https://www.todamateria.com.br/o-que-e-danca/ 

https://brainly.com.br/ 

https://www.todamateria.com.br/o-que-e-danca/
https://brainly.com.br/

