
EM “DR. ÁTILA FERREIRA VAZ” 

MATEMÁTICA   6ª SÉRIE A   9ª SEMANA 

Boa noite, queridos alunos da 6ª série A!  

Todos estão bem? Espero que sim! 

Nesta semana daremos continuidade às atividades de revisão de tudo 

que estudamos até aqui. Neste material, nos concentraremos mais em 

divisões e no uso de medidas de massa, utilizando dados da fauna brasileira. 

Já deixarei a correção aqui para vocês saberem como estão se saindo.   

Qualquer dúvida estou à disposição: tenho sentido falta de vocês nos 

plantões! 

 

Um beijo em cada um de vocês, 

 Professora Janaína,      - junho/2020 

 

Não copie os objetivos da aula. 

Objetivos da aula: Revisar o algoritmo da divisão e uso das medidas de 

massa. 

Atenção: Você pode copiar as operações “armadas” em seu caderno. A 

atividade 2 não precisa ser copiada: você pode colocar no seu caderno apenas 

as respostas.   

1) Resolva as operações a seguir: 

a) 36÷4=             b) 63÷7=                c) 55÷ 6=                d) 248÷4=             

e) 408÷8=           f) 429÷6=               g) 189÷2                 h) 395÷ 5= 

         i) 752÷ 8=            j) 305÷9=                

 

 

2) Complete as lacunas usando as unidades miligramas, gramas, 

quilogramas ou toneladas.  



a) A ararinha-azul mede menos que 60 cm e “pesa” entre 300 e 

400_________. 

b) Uma tartaruga-de-couro adulta tem de 1,8 a 2,2 m de comprimento e de 

200 a 700 ____________de “peso”. 

c) A onça-pintada é o maior felino do continente americano, podendo 

chegar a 135 _____________. 

d) A baleia-jubarte adulta pode medir 16 metros e pesar 40___________. 

e) Os beija-flores são aves de pequeno porte, que medem em média de 6 

a 12 centímetros de comprimento e “pesam” de 2 a 6 _________ 

f) As traíras podem atingir aproximadamente 70 centímetros de 

comprimento e 5 __________ de “peso”. 

 

Agora, compare as respostas que você obteve com a correção que deixarei 

aqui. Não se esqueça que você não deve copiar a correção. Boa sorte! 

CORREÇÃO 

1) a) 9      b) 9      c) 9, com resto 1      d) 62      e) 51       f) 71, com resto 3 

g) 94, com resto 1      h) 79      i) 94      j) 33, com resto 8 

 

2) a) gramas         b) quilogramas       c) quilogramas 

d) toneladas      e) gramas               f) quilogramas 
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HISTÓRIA  

 

OBJETIVO DA ATIVIDADE: Contribuir para a informação e reflexão dos 

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

retomando resumidamente o trabalho desenvolvido até o presente, 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 

 

Leia os trechos abaixo e responda as questões 

 

 

No dia 29 de dezembro de 2019, um grupo de quatro pessoas foi a um 

hospital central da cidade chinesa de Wuhan, capital e maior cidade da 

província chinesa de Hubei, com 11 milhões de habitantes, apresentando um 

mesmo tipo de pneumonia bastante agressiva que apresentou resultados 

negativos para todos os tipos de vírus comuns de gripe. Diante disso os 

médicos começaram a investigar as origens do problema. A primeira 

informação significativa foi que os  quatro trabalhavam numa feira onde eram 

vendidos pescados e diversos tipos de animais. Em seguida, foram 

encontradas outras pessoas que trabalhavam nessa mesma feira e 

apresentavam os mesmos problemas. No início, as autoridades acreditavam 

que seria possível conter a propagação isolando essas pessoas, mas o vírus 

se espalhava facilmente e muitas das pessoas contaminadas não 

apresentavam sintomas ou tinham sintomas muito leves da doença. O 

resultado é que o vírus se espalhou pela cidade e pela região, se 

transformando num gravíssimo problema para a China em função do número 

de pessoas infectadas. 

 

 

 



Questão: Como surgiu a pandemia de Covid -19 na China? 

 

A denominação “gripe espanhola” foi cunhada devido ao fato de muitas das 

informações a respeito da doença terem sido transmitidas pela imprensa da 

Espanha. Os jornais desse país, que se manteve neutro durante a Primeira 

Guerra Mundial (1914-1918), não sofriam censura quanto às notícias sobre a 

epidemia, o que não era o caso da imprensa dos países envolvidos no conflito. 

Por isso, assim que a gripe chegava a algum país, era logo chamada de 

“espanhola”, pois aquele país foi o primeiro a noticiar livremente o problema. 

Mas qual seria, então, a provável origem da pandemia? 

 

Questão: Por que a pandemia do início do século XX ficou conhecida 

como “Gripe Espanhola”? 

 

Os pobres morriam aos milhares. Nas ruas, sem auxílio. Muitos acreditavam 

que a pestilência era uma trama dos nobres para que os plebeus fossem para 

o inferno – enquanto os ricos escapavam, refugiando- se em suas 

propriedades no campo, onde podiam se proteger de estranhos ou recém-

chegados. Mas a verdade é que a peste negra foi ao seu modo uma catástrofe 

igualitária. Gente poderosa também sucumbiu. 

 

Questão: É correto afirmar que a “Peste Negra” atingiu a todos de forma 

igual? Por quê? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Português - 6ª série - Semana 9 

OBJETIVO: 

O objetivo dessa atividade é realizar uma revisão de conteúdos e habilidades 

que foram trabalhados nas atividades anteriores, como a leitura, 

compreensão e interpretação de textos de diversos tipos e gêneros, a 

ampliação de vocabulário, produção de texto, pesquisa de biografia, entre 

outras atividades. 

CONTEXTUALIZAÇÃO: 

Após a decretação da quarentena e suspensão das aulas presenciais, vocês 

foram obrigados a estudar à distância. Vamos brevemente relembrar o que já 

foi trabalhado até aqui de forma a ajudar todos a organizar seus estudos e 

tirar dúvidas que podem ter ficado para trás. Nessa atividade, trabalharemos 

as 3 primeiras semanas. 

Atividade: 

1) A partir da leitura do texto da semana 1 “Pandemia”, responda: 

a)  Quando e onde apareceram os primeiros casos de Covid-

19/Coronavírus? 

 

b) Por que essa doença se espalha tão rapidamente? 

 

 

c) Quando o texto foi escrito, com dados de 25/03, havia quantos 

casos confirmados e quantas mortes no Brasil? E no dia em que 

você está respondendo, quantos casos e mortes, segundo dados 

oficiais do Ministério da Saúde, no Brasil? Responda usando o 

modelo abaixo (não se esqueça de indicar a data exata da 

resposta). 

 

Dados de 25/03                                           Dados de______________ 

 

Casos confirmados________                   Casos confirmados________ 

 

Mortes __________________                   Mortes _________________ 

 

 

 

 

 



           2)  A partir do texto da semana 2 “Gripe espanhola”, responda: 

a) Em que ano ocorreu a primeira onda da gripe espanhola? 

 

 

b) Por que a Gripe espanhola recebeu esse nome? 

3) Considerando o sentido da palavra “pandemia”, por que tanto a 

Covid-19 quanto a Gripe espanhola são consideradas pandemias? 

 

 

 

4) Qual sua opinião quanto à adoção de medidas de quarentena e 

distanciamento social, adotadas tanto na pandemia da Gripe espanhola 

quanto da Covid-19/Coronavírus? 

 

 

 

5) Assinale a alternativa correta: 

 Tanto o texto “Pandemia” quanto o texto “Gripe espanhola” são 

considerados textos informativos pois... 

 (     ) trabalham com fatos, dados que podem ser verificados e 

comprovados a fim de esclarecer sobre um tema. 

(      ) trabalham com ficção, criação, fantasia, invenção do autor. 

 

 

 

6) Você recebeu alguma fake news (notícia falsa) a respeito da Covid-

19/Coronavírus pelas redes sociais? Qual? 

 

 

 

7) Na semana 3 foi pedido que você escrevesse um pequeno texto 

sobre como você estava vivendo a quarentena. Mudou alguma coisa 

no seu dia a dia daquele momento para agora? Explique. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: 

Analisar/interpretar textos, bem como ordenar/ contextualizar e sistematizar 

os conteúdos apresentados  

Rever conteúdos trabalhados em fases anteriores, priorizando aqueles que 

apresentam relevância no processo de aprendizagem. 

Retomar conceitos importantes no estudo da ciência geográfica. 

Compreender as transformações do espaço e da sociedade, mediante a 

realidade pandêmica, em diferentes momentos históricos. 

Contextualização:  

 Para a realização destas atividades, você contará com sua capacidade de 

observação/percepção da realidade, das atividades realizadas em fases 

anteriores deste projeto diferenciado de trabalho que excepcionalmente 

estamos executando, bem como discussões promovidas em sala de aula ou 

mesmo noticiário de tv e de pesquisas na internet. 

                      

                  Leia com atenção o texto abaixo, de minha autoria: 

 

Este texto tem como objetivo propor uma revisão dos conteúdos 

estudados nas duas primeiras semanas do período de isolamento social, 

bem como compreender a importância da ciência geográfica neste contexto. 

Se faz necessário compreender os impactos dos processos 

pandêmicos na sociedade, e neste sentido, ambos os textos trabalhados 

(Pandemia e Gripe espanhola) prestaram sua contribuição esclarecedora. 

Todos os componentes curriculares trabalharam com base nestes 

textos, e a Geografia, especificamente, entrou com sua contribuição, nos 

fazendo compreender a propagação espacial dos vírus, a nível planetário, e 

a importância de se perceber a sua trajetória, no sentido de evitar o seu 

desenfreado processo de propagação. 



Perceber que estes processos pandêmicos estão ligados aos hábitos 

de comportamentos sociais e também ao próprio progresso da sociedade 

humana. 

O intenso aglomerado populacional nos grandes centros urbanos, 

juntamente com fatores como a grande desigualdade social existente em 

muitos países,  e ao intenso desenvolvimento ocorrido nos meios de 

transporte, causam uma rápida expansão da doença, a nível mundial. 

Percebemos que a propagação do vírus, não se dá de forma similar em 

todas as regiões do planeta. Isto se dá em função de muitas características 

específicas destas regiões, bem como suas condições econômicas, políticas 

e sociais. Sabemos que em países mais pobres é muito difícil controlar o 

achatamento da curva epidêmica, o que contribui para o colapso do sistema 

de saúde, acarretando num elevado número de vítimas fatais em função da 

doença. 

Outro problema ainda a ser encarado é a intensa crise econômica que 

muitos países já estão enfrentando, com a falência de muitas empresas e 

desemprego em larga escala. Dependendo da região, estes problemas 

poderão ser mais graves do que em outras. Tudo vai depender de vários 

fatores como políticas públicas de ajuda às populações afetadas, ajuda às 

pequenas e médias empresas, através de auxílios governamentais, para que 

se evite o fechamento das mesmas e que se tente também evitar a demissão 

de funcionários. Outras regiões podem se valer de recursos naturais 

abundantes, que possam ajudar, de alguma forma, o restabelecimento de 

suas economias, e que através destes, possam auxiliar outras regiões do 

planeta, que sofreram ainda mais os efeitos devastadores de suas 

economias, em função da pandemia. 

O lado bom desse processo pandêmico, se é que assim pode-se dizer, 

é um intenso progresso da tecnologia a nosso favor, que propicia grande 

avanço dos meios de comunicação, o que permite que as informações se 

propaguem quase que instantaneamente pelo mundo globalizado. Outro fator 

foi o intenso desenvolvimento científico, onde soluções mais efetivas como 

criação de vacinas e avanços no campo da pesquisa, criam novas 

alternativas para o tratamento da doença. 

A Geografia trata de todos estes aspectos que mencionei neste texto, 

bem como outros de caráter secundário, mas que determinam também a 

complexidade de formas como os seres humanos se relacionam com o seu 

meio, e como estes reagem a estas intervenções. 

 

 



Atividade 1: 

Muito importante para mim neste momento, após a leitura atenta do texto, é 

saber sua opinião a respeito de como você percebe a importância da 

Geografia, em relação a estes momentos de pandemia, que eventualmente 

ocorrem em nosso mundo. 

 

Obs: Para a realização desta atividade, não foram utilizadas fontes 

bibliográficas específicas. 

 

                                   BOM TRABALHO.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIÊNCIAS – 6ª SÉRIE 

OBJETIVOS 

Contribuir para a informação e reflexão dos estudantes, ajudando para que 

consigam realizar as atividades, contribuindo com a leitura, análise e 

interpretação de texto. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

Na semana anterior foi feita uma revisão dos conteúdos abordados durante 

esse período de distanciamento e tratados em nossas atividades semanais. 

Nesta semana reapresento parte das atividades da terceira, quarta e quinta 

semanas, para dar mais uma oportunidade àqueles alunos que ainda não 

conseguiram realiza-las.  

 

     ATIVIDADES 

1) Numa cadeia alimentar, temos os produtores, consumidores e 

decompositores. Defina esses três elementos. 

 

2) Explique e dê exemplos de: 

a) Animais vertebrados 

 

 

b) Animais invertebrados 

 

 

3) Os poríferos são animais mais simples que existem. Justifique essa 

afirmação. 

 

4) Como e onde vivem os poríferos? 

 

 

 

 

 

 



ARTE  -  6ª SÉRIE 

 

IMPORTANTE: 

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

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

entregues ao professor, no final deste período de teletrabalho. 

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

pensamento, em diferentes espaços e momentos históricos, através de 

diferentes contextos. 

Perceber a importância das manifestações artísticas, em momentos de crise, 

ao longo da história da humanidade. 

Perceber como as manifestações artísticas  se dão das mais variadas formas 

e se adaptam às condições do meio em que se manifestam. 

Perceber a importância do virtual e as manifestações artístas, que atingem 

um grande número de pessoas, em tempo real, em diferentes espaços pelo 

globo terrestre. 

Contextualização: Para a realização desta atividade, você contará com o 

que aprendeu em sala de aula, com sua capacidade de 

interpretação/percepção da realidade, do texto e informações disponíveis em 

fontes de sua escolha, bem como as mídias. 

 

                 Leia com atenção o texto abaixo, de minha autoria: 

   

Vivemos num contexto social completamente novo e inusitado. Um 

momento de incertezas, que se reflete também na política, na economia, no 

aspecto emocional das pessoas, e que chega também, com muita 

intensidade, ao campo das artes. 

Com este processo de isolamento social, tem sido muito comum 

observarmos manifestações artísticas em todos os cantos do mundo, sendo 

através das músicas nas sacadas, que buscam alegrar ou mesmo se 

solidarizar com as pessoas que vivem ao lado, e que com a correria do dia a 

dia, nunca as notamos. As lives, onde muitos artistas se colocam à 

disposição, dentro de suas casas, apresentando shows muito acessados 

pelas redes sociais, e que atingem milhares de pessoas, com o objetivo de 

promover alegria, solidariedade e esperança. 



Muitos outros artistas, vivendo estes momentos, voltam-se para seu 

interior, compondo belíssimas canções, escrevendo lindas poesias e livros, 

pintando quadros e paisagens maravilhosas, vistas pelo ângulo de suas 

janelas. São paisagens que normalmente retratam fenômenos da natureza, 

nunca antes tão apreciados com este olhar e com tal valorização. 

Retratam anda as incertezas interiores sobre como será o amanhã e as 

possíveis transformações que ocorrerão quando a vida for retornando ao 

“normal”, após este período de isolamento social. 

A Arte encontrou amplo espaço na internet, em vídeos chamadas, 

atingindo pessoas das mais variadas localidades globais. São realizados 

eventos musicais, exposições de obras de arte visuais, encontros poéticos, 

entre outros. 

  As manifestações artísticas nestes períodos levam alento, paz de 

espírito, esperança, entretenimento e também reflexão sobre o momento 

vivenciado. 

Também é capaz de retratar mudanças de paradigmas e a ruptura 

entre o velho, que não mais se encaixa naquele contexto, e o novo, que 

aponta para o descortinar de um novo horizonte. Tais momentos de crise 

levam a sociedade a vencer barreiras e criar novas formas de viver e 

perceber o mundo. 

 

Atividade 1: 

Com base na leitura atenta do texto apresentado, procure falar sobre a 

importância da Arte em tempos difíceis de pandemia. 

 

Obs: Para a realização desta atividade, não foram utilizadas fontes 

bibliográficas específicas. 

                                                            BOM TRABALHO. 

 

 

 

 

 

 



Língua Inglesa – 6ª série 

OBJETIVO:  
• Proporcionar aos alunos, da EJA, aprender a pesquisar em Língua 

Inglesa, não só textos, como também números e situações cotidianas 
que trazem informações numéricas.  

  
CONTEXTUALIZAÇÃO:  

• Com tantos números aparecendo, todos os dias na mídia, refletindo as 
perdas em todos os povos, por causa do covid-19, esse exercício atende 
ao momento social em que vivemos. Leva os alunos a adquirir a 
habilidade de conhecer e escrever esses números em Língua Inglesa.  

   
• Observe a tabela com os numerais e responda as multiplicações em 

Língua Inglesa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Atenção: Lembrando que deve ser escrito o resultado em  Inglês. 
 
 

A) 5X6= 

B) 7X3= 

C) 8X5= 

D) 9X4= 

E) 3X6= 

F) 10X3= 

G) 12X4= 

H) 10X9= 

I) 6X8= 

J) 11X5= 

K) 9X9= 

L) 8X6= 

M) 2X6= 

N) 11X2= 

O) 7X6= 

 

                                                               Good Luck! 

                                                               Teacher Daniel Soares. 

 

 

 

 

 

 

 


