ROTEIRO DE ATIVIDADES
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS - 6º ANO A e B

DICAS PARA O ALUNO.
*Organize o seu tempo e atividades para que não fique sobrecarregado.
*Lembre-se que estudar de forma não presencial requer muita disciplina e organização.
*Sempre que possível, tire um tempo para ler e se informar sobre o estado atual da COVID-19 em nosso
País, Estado e Município.
*Fique atento aos comunicados oficiais do Colégio por meio das redes sociais e evite compartilhar fake
news.
*Aproveite esse tempo em casa para se aproximar da sua família através de conversas e momentos
juntos. Não se esqueça das precauções que devem ser tomadas para evitar a proliferação do vírus.
*Tome os cuidados necessários, fique em casa e mantenha a calma. Logo estaremos juntos novamente.

QUARTA FEIRA 22 DE ABRIL
1ª aula: Espanhol
VIDEO AULA DO SAS- LA FIESTA SORPRESA
VIDEO AULA PROPOSTA YOU TUBE. - https://www.youtube.com/watch?v=HJzrFpLn5Ho
MÚSICA- https://www.youtube.com/watch?v=b6XSdJ4ujPs

2ª aula: Língua Portuguesa
Atividade Revisional sobre: charge, interjeição e onomatopeia. Apostila Atividade suplementar cap. 3 – páginas 19
a 21.
Escrever no caderno de português a definição e as características do gênero charge.
Escrever no caderno de português a definição de interjeição e onomatopeia.
Leitura do livro Nó na garganta, de Mirna Pinsky.

3ª aula Ed. Física
Elaborar um texto referente ao tema socializado em aula, com no mínimo 20 linhas.
Tema: Fair Play.

4ª aula: Inglês
Atividade 1 - https://epractice.edifyeducation.com.br/activity/be-goodbad-at/

QUINTA FEIRA 23 DE ABRIL
1ª aula: Língua Portuguesa

Continuação da leitura do livro Nó na garganta, de Mirna Pinsky.

2ª aula: Redação
Atividade Revisional de “Refletir para respeitar”. Tema: Violação aos direitos humanos. Livro didático 1, Ler as
páginas 56 e 57 para relembrar o conteúdo.
Responder na apostila de produção textual a seguinte questão:
Em sua opinião, que soluções poderiam ser propostas para tentar resolver a falta de investimentos nas escolas
públicas brasileiras? (um parágrafo)
Leitura recomendada: https://todospelaeducacao.org.br/pag/educacaoja-financiamento

https://nacoesunidas.org/direitoshumanos/declaracao/
3ª aula: Ensino Religioso
TEMA: O início do Universo
ATIVIDADE
Dando continuidade ao tema: O início do Universo, faça uma entrevista com seus familiares- lembre-se
que em virtude da quarentena devemos evitar visitas, entreviste apenas quem estiver em casa com
você ou utilize as redes sociais para fazer a seguinte pergunta:
Em sua opinião, como o Universo se originou?

OBS: realize a atividade no caderno de Ensino Religioso.
4ª aula: Inglês
 Reading

https://epractice.edifyeducation.com.br/activity/animal-intelligence/

SEXTA FEIRA 24 DE ABRIL
1ª aula Filosofia
Leitura do material didático do cap. 03. Desconfiar... estranhar... perguntar...
Resolver os exercícios das páginas: 17 e 18
2ª aula: Inglês
 Atividade 2 - https://epractice.edifyeducation.com.br/activity/going-to-future/

3ª aula Língua Portuguesa
Continuação da leitura do livro Nó na garganta, de Mirna Pinsky.
Elaborar uma síntese no caderno de português da obra Nó na garganta, de Mirna Pinsky
4ª aula Geografia
Responder as atividades do livro didático na página 55, anotar as principais dúvidas
SEGUNDA FEIRA 27 DE ABRIL
1ª aula: Inglês
 Atividade 3 - https://epractice.edifyeducation.com.br/activity/giving-opinions/
 https://epractice.edifyeducation.com.br/activity/talking-about-plans/

2ª aula: Língua Portuguesa
Continuar a elaborar a síntese da aula anterior.
3ªaula Ciências
CAPÍTULO 01: Elaborar 10 questões (perguntas e respostas) ,pode utilizar tanto o livro didático como o
suplementar.

4ª aula Ciências


CAPÍTULO 02: Fazer dicionário científico (esse dicionário deve conter palavras que constam no capítulo,
sendo palavras que não conhecemos o seu significado) deve conter no mínimo 5 palavras.

