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A Educação Especial Inclusiva se sustenta diante da concepção de 

que direitos são humanos e para todos, portanto inclusivos, não se 

restringindo a uma etapa escolar, e sim transversalizando todo o 

currículo como postulado nos documentos oficiais que versam 

sobre o assunto (LDB, 1996; PNDPD,2011; BNCC,2018; Diretrizes 

para a Educação Inclusiva na Bahia, 2020), dentre outros. Isso se 

deve a uma conquista sobre o lugar da diversidade ao longo da 

história, mudança gradativa que deve ser relembrada e postulada 

a todo o instante.   (Lauro de Freitas-BA, p.36 2020)  

  

Desta forma cabe destacar que os estudantes da educação especial inclusiva não 

correspondem a um segmento a mais, cada estudante tem o seu segmento educacional 

em que está matriculado e para que ele tenha assegurados os seus direitos de 

aprendizagem e desenvolvimento o professor ou professora deverá promover os ajustes 

necessários para que ele possa interagir com o conteúdo e internalizar os conhecimentos 

esperados para seu grupo.  

Entendendo que os Estudantes considerados de inclusão são os que tenham algum tipo 

de deficiência (auditiva, visual, motora, intelectual), transtornos globais de 

desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, entendemos que apenas nos casos 

em que a deficiência está na articulação física do caderno: surdez e baixa visão, ou 

cegueira, é que o material deve ser disponibilizado no formato adequado para os 

estudantes. No mais, cabe uma adequação do professor, caso a caso, considerando as 

expectativas de aprendizagem e desenvolvimento elencadas para seu grupo escolar, 

com adequação da forma, metodologia e didática (mediação pedagógica) e estratégias 

para cumprir este fim. 

Assim, faz-se necessário, garantir o caderno de atividade aos estudantes alinhando 

com a família a transposição didática para o ambiente familiar 

Para os estudantes da Ed Especial inclusiva a área de conhecimento em destaque 

deverá seguir o que foi pensado para seu segmento, assegurando as condições de 

acessibilidade necessária para aproximar o discente das atividades que compõe o 

caderno. 

Seguimos com as Orientações para apoiar famílias e educadores, bem como ajustes na 

parte física que já foram feitos para os estudantes com baixão visão e surdos. Atentem 

as orientações. 
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ORIENTAÇÕES PARA AS FAMÍLIAS 

- O Caderno de Atividades faz parte do currículo emergencial no ensino remoto. Você 

pode conhece-lo solicitando-o á SEMED. 

- Considere as necessidades e interesses da criança, como cuidado, alimentação, lazer 

e repouso e insira o caderno de atividades como parte da rotina. 

- Organize, junto com ela um local adequado para realização das atividades. 

-Participe ativamente deste processo de aprendizagem. Torne o material acessível para 

a criança, orientando-a em caso de dúvidas e estimulando seu interesse pela atividade. 

- A atividade deverá ser feita pelo estudante, apenas apoie. 

- Valorize o processo de aprendizagem da criança. Comemore seus acertos, corrija 

gentilmente seus erros e elogie-a sempre pelo seu esforço e interesse. 

-Em caso de dúvidas sobre o caderno de atividades, busque informações com o 

professor ou a unidade escolar da criança.  

 

ORIENTAÇÕES PARA OS EDUCADORES 

Diante da impossibilidade de se elaborar um caderno que atenda às demandas de todos 

os alunos público-alvo da educação especial, visto que as necessidade de cada um são 

peculiares e só são reconhecidas, na maioria das vezes, nas situações reais de 

aprendizagem, cabe a cada professor promover ajustes para que todos os estudantes, 

principalmente os com deficiência possam participar do processo.  

O processo de aprendizagem e desenvolvimento não acontece de forma rápida e 

completa por isso é essencial desenvolver atividades que permitam às crianças 

evoluírem em suas potencialidades ao máximo, evitando a temida inibição cognitiva. Por 

isso é importante ter como base os estágios de desenvolvimento de cada criança. As 

fases do desenvolvimento infantil designadas por JEAN PIAGET servirão de 

parâmetro. Lembrando que mesmo fazendo parte do desenvolvimento cada criança 

pode se encontrar em momentos distintos. 

Estágio sensório-motor- até os 2 anos- inteligência da criança é essencialmente 

prática e, portanto, as ações de reflexo predominam, interação acontece pela 

experimentação direta, fase que são iniciadas atividades motoras, como tocar, agarrar, 

sugar, chorar, entre outras.  

Estágio pré-operatório- 2 aos 6 anos- percepção abstrata vai ficando mais aguçada, 

à medida que aumenta a capacidade de simular e imaginar figuras, situações ou 

pessoas, jogos simbólicos como meio de comunicação.                                                  
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Estágio operatório concreto 7 aos 12- criança também começa a executar operações 

mentalmente (definir distâncias, medidas, alturas), e não se limita mais às ações físicas 

da inteligência sensório-motora.   

Estágio das operações formais- a partir dos 12-o indivíduo atinge sua forma final de 

equilíbrio, ou seja, consegue alcançar um padrão intelectual que vai perdurar durante 

toda a idade adulta. 

A escola precisa respeitar o tempo das famílias e orientá-las para que o processo 

seja saudável para as crianças. 

É importante também, o monitoramento de como foi a realização das atividades, no 

qual os responsáveis poderão anotar como foi sua execução e como o estudante se 

sentiu ao realizá-las. 

O "olhar”, escuta e condução do professor em relação ao estudante pode ser 

determinante no processo de aprendizagem 

Atentem para as seguintes sugestões: 

 Possibilitar que uma atividade possa ser respondida de diferentes formas: 

oralmente (enviadas através de áudio ou vídeo), através de desenhos, recorte e 

colagem, escrita, respostas digitadas no computador, etc. Desde que combinada 

previamente com as famílias. 

 Avaliar as atividades e a compatibilidade dela com o nível de desenvolvimento do 

estudante, não subestimando, nem superestimando a realização, promovendo as 

adequações necessárias e preservando os objetivos. 

 Possibilitar que os alunos surdos possam responder em Libras (vídeo), contando 

com o apoio do Tradutor/intérprete no processo. 

 

Perguntas importantes que devem ser feitas durante a construção do caderno de 

atividades. 

Estou tendo o foco na aprendizagem de todos levando em conta as características 

inerentes a cada fase do desenvolvimento? 

Estou considerando os aspectos sociais da comunidade, problemas e necessidades 

locais e, por fim, a diversidade de cada aluno 

Quem eu estou ensinando?" Defina aonde quer chegar, o que a turma realmente 

precisa e o que é possível fazer 

Estou oferecendo diferentes opções de apresentação do material?                                                                                                                             

Estou oferecendo diversas possibilidades de ação e expressão, de modo que o aluno 

tenha oportunidade de mostrar o que aprendeu? ( Ele vai responder de forma escrita? 

Desenhos? Oralmente?) 

De que forma o aluno compreende melhor ?atividades impressas ou escritas ? 
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A Atividade exige um alto nível de coordenação motora fina para o estudante (lápis, 

cortar, ligar)? ou deve apresentar menor dificuldade (pintar com tinta, colar)? Para 

escrever, necessita auxílio visual ou auditivo?  

Qual o grau de dificuldade na compreensão e escrita de palavras (palavras 

dissílabas, trissilabas…); 

As atividades estão organizadas com pistas visuais? Correspondência figura- texto. 

(contrastantes, em destaques e sem distrações);  

Fonte e tamanho da escritas (dê preferência a letras em “caixa alta” com fonte de 

tamanho mínimo __); A informação principal deve estar em negrito; Delimitar espaço 

para resposta; 

As atividades estão dinâmicas, ativas, flexíveis? 

Estou priorizando sas  áreas e conteúdos que garantam aprendizagens posteriores? 

Estou favorecendo a formação da imagem mental tão necessária para alunos com 

deficiência intelectual? 

Estou realizando pequenas modificações no material didático, tornando os textos 

mais atraentes e também mais fáceis de serem compreendidos pelos alunos com 

dificuldades, como por exemplo, utilizar fonte 14, inserir ilustrações para reforçar o 

sentido dos textos e sublinhar as palavras que indicam as ações pedidas nas atividades 

(como “descreva”, “envolva”, “marque com um X”); 
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ESCOLA: 

DATA: 

NOME: 

PROFESSOR(A): 

TURMA:                            

 
ATIVIDADE REMOTA 

Nº 1 – 6º ANO 
 

 
 

CARO ESTUDANTE,  
Espero que você e seus familiares estejam bem, apesar de estarmos diante de uma pandemia 
no planeta.  Mas mesmo estando afastado de sua comunidade escolar, pensamos em garantir 
sua aprendizagem através desse caderno de atividades.  Esse material que você recebeu traz 
oportunidade de realizar suas tarefas com dedicação, no conforto do seu lar,  durante esse 
período de isolamento social.  Siga as dicas abaixo e garanta seu aprendizado de excelência! 

 Mantenha uma rotina de estudos, mesmo estando em casa. Organize seu espaço, 
escolha um lugar calmo e silencioso para estudar; 

 Não faça atividades com pressa. Concentre-se e faça no seu ritmo, com cuidado, atenção 
e zelo, evitando rasuras e letra ilegível. Lembre-se de que o professor precisará corrigir 
depois; 

 Quando surgirem dúvidas, consulte o livro didático, peça auxilio aos familiares e aos 
professores durante as aulas on-line. Você também pode pesquisar em sites educativos 
disponíveis na internet; 

 Ao terminar, certifique-se de que realizou todas as atividades. 

 Você deverá assistir aos vídeos indicados, anotar as questões/ enunciados no caderno 
e responder, copiando apenas a(s) resposta(s) correta (s), não há necessidade de copiar 
o texto. Não se esqueçam de marcar o nome da atividade e a data, pois em breve iremos 
socializa-las. 

 

INSTRUÇÃO IMPORTANTE: 

 

 
E O MAIS IMPORTANTE: LAVE BEM AS MÃOS E FIQUE EM CASA! 

MAS SE FOR NECESSÁRIO SAIR, NÃO SAIA SEM MÁSCARA! 
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PORTUGUÊS 

 

 

Querido(a) aluno(a), 

A nossa escola ficou vazia durante um bom tempo, mas em nenhum momento deixamos de 

pensar em você. Os nossos corações estão cheios de esperança e de muita fé para dias 

melhores.  

Vamos olhar para o próximo com mais amor, respeito e dignidade e, através deste olhar, 

propagar a paz. Não podemos nos esquecer, também, de que é preciso olhar para dentro de nós 

e reconhecer que somos importantes e que somos responsáveis por tudo que fazemos.  

Enfim, toda a construção desse material de estudo é para te dizer o quanto você é importante 

para o MUNDO. Usufrua desse material, mas não se limite a ele, vá buscar mais para a sua vida, 

pois o seu futuro depende do que você constrói hoje. Desejamos um bom retorno às aulas e um 

FELIZ 2021. 

História em Quadrinhos - ou HQ - é o nome dado à arte de narrar histórias por meio de desenhos 

e textos. Essas histórias possuem os fundamentos básicos das narrativas: enredo, 

personagens, tempo, lugar e desfecho. No geral, apresentam linguagem verbal e não-verbal. 

As características básicas são: balões de variados tipos e formas que mostram os diálogos dos 

personagens ou suas ideias; possui elementos básicos de narrativa, tais como personagens, 

enredo, lugar, tempo e desfecho; Sequência de imagens que montam uma cena. 

Conteúdo da Atividade: 

Leitura e Análise Linguística/ Semiótica: efeitos de 

sentido e mecanismo da textualidade;    

  Variedade da Língua Portuguesa 

Links de vídeo para 

consulta: 

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

HISTÓRIA EM QUADRINHOS - Que gênero é 

esse? - YouTube 

Resumo do assunto: 

História em quadrinhos é um gênero textual que tem 

características diferentes de outros tipos de texto por 

utilizar, principalmente, a imagem para narrar a história 

ao leitor.  

A linguagem formal e informal são duas variantes 

linguísticas que possuem o intuito de comunicar. É 

muito importante saber diferenciar essas duas variantes 

para compreender seus usos em determinadas situações. 

Link de Texto para 

Consulta:  

Linguagem formal e linguagem informal - Escola 

Kids (uol.com.br) 

História em Quadrinhos: origem e características - 

Toda Matéria (todamateria.com.br) 

Habilidade:  

[EF67LP28] Ler, de forma autônoma, e compreender romances 

infanto-juvenis, histórias em quadrinhos, dentre outros, 

expressando avaliação sobre o texto lido. 

[EF69LP55] Reconhecer as variedades da língua falada, o 

conceito de norma-padrão e o de preconceito linguístico 

https://www.youtube.com/watch?v=fuOvKSvddqk
https://www.youtube.com/watch?v=9Xx91LMTRcI
https://www.youtube.com/watch?v=9Xx91LMTRcI
https://escolakids.uol.com.br/portugues/aprendendo-sobre-linguagem-formal-e-linguagem-informal.htm
https://escolakids.uol.com.br/portugues/aprendendo-sobre-linguagem-formal-e-linguagem-informal.htm
https://www.todamateria.com.br/historia-em-quadrinhos/
https://www.todamateria.com.br/historia-em-quadrinhos/
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A linguagem formal, também chamada de "culta" está pautada no uso correto das normas 
gramaticais bem como na boa pronúncia das palavras. Já a linguagem informal ou coloquial 
representa a linguagem cotidiana, ou seja, trata-se de uma linguagem espontânea, regionalista 
e despreocupada com as normas gramaticais. 
 

 
  http://colegiomellodante.com.br/2020/08/19/construcao-de-historias-em-

quadrinhos/ 

Questão 1. Na HQ da "Turma da Mônica: contra o coronavírus", percebe-se que o uso 

da linguagem é: 

a. Formal, pois não tem traços de oralidade. 

b. Informal, pois obedece às regras gramaticais. 

c. Informal, pois não há preocupação com uso das normas gramaticais. 

d. Formal, pois a pronúncia é correta e clara das palavras. 

 

Questão 2. Há vários tipos de balões nas Histórias em Quadrinhos. Sobre a função 

dos balões é correto dizer que: 

a. eles representam a linguagem não-verbal dos personagens. 

b. os balões apresentam a introdução, desenvolvimento e desfecho da 

história. 

c. eles caracterizam as ilustrações da história. 

d. os balões informam a fala ou o pensamento das personagens: pode 

estar cochichando, sonhando, pensando, gritando e muito mais.  

 

 

 

 

 

 

 

http://colegiomellodante.com.br/2020/08/19/construcao-de-historias-em-quadrinhos/
http://colegiomellodante.com.br/2020/08/19/construcao-de-historias-em-quadrinhos/
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

Tema: Pandemia 

Conteúdo da atividade: Substantivo e Adjetivo 

Habilidade que vamos 

trabalhar: 

Analisar a função e as flexões de substantivos e 

adjetivos e de verbos nos modos Indicativo, 

Subjuntivo e Imperativo: afirmativo e negativo. 

Resumo do Assunto: 

Os substantivos nomeiam seres reais ou 

imaginários. Os adjetivos são palavras que 

caracterizam um substantivo, conferindo-lhe uma 

qualidade, característica, aspecto ou estado. A 

variação dessas duas classes gramaticais se dá 

em relação ao gênero, o número e grau. 

Link de Vídeo para 

Consulta: 

SUBSTANTIVOS E ADJETIVOS (NUNCA MAIS CONFUNDA) - 

YouTube 

Link de Texto para Consulta: 
Saiba como diferenciar substantivos e adjetivos: análise 

gramatical - Notícias Concursos (noticiasconcursos.com.br) 

ATIVIDADE A SER REALIZADA 

Substantivo é a palavra que nomeia os seres (pessoas, grupos, lugares, animais, objetos, ações, países, estados, 

sentimentos...) os substantivos possuem classificações de acordo com o tipo de substância que estão nomeando. 

Eles podem ser: simples, composto, primitivo, derivado, comum, próprio, concreto, abstrato e coletivo. O 

substantivo flexiona em gênero (feminino e masculino), número (singular e plural) e grau (normal, aumentativo e 

diminutivo).  

Os adjetivos compreendem têm a função de acompanhar e modificar os substantivos, atribuindo-lhes 

características ou particularidades, ou seja, atribuem características aos substantivos, indicam suas qualidades e 

estados. Essas palavras variam em gênero (feminino e masculino), número (singular e plural) e grau (comparativo 

e superlativo). 

 

 

 

 

 

 

 

O QUE É O CORONAVÍRUS? 

Os coronavírus são uma grande família de vírus que podem causar doenças em 

animais e humanos. Em humanos, os coronavírus provocam infecções 

respiratórias, que variam do resfriado comum a graves doenças, como a Síndrome 

Respiratória do Oriente Médio (MERS) e a Síndrome Respiratória Aguda Grave 

(SARS). O coronavírus descoberto, recentemente, causa a doença COVID-19. 

https://vidasaudavel.einstein.br/coronavirus/covid-19-faq/#informacoesgerais 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2Vmyt0hbOM
https://www.youtube.com/watch?v=Z2Vmyt0hbOM
https://noticiasconcursos.com.br/educacao/saiba-como-diferenciar-substantivos-e-adjetivos-analise-gramatical/
https://noticiasconcursos.com.br/educacao/saiba-como-diferenciar-substantivos-e-adjetivos-analise-gramatical/
https://vidasaudavel.einstein.br/coronavirus/covid-19-faq/#informacoesgerais
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Questão 3.  Observe as palavras em destaque e, logo depois, marque (X) na opção 

que traz um substantivo acompanhado de um adjetivo: 

a. "Os coronavírus são uma grande família de vírus..." 

b. "...podem causar doenças em animais e humanos..." 

c. "...os coronavírus provocam infecções respiratórias..." 

d. "O coronavírus descoberto, recentemente, causa a doença COVID-19." 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

Tema:   Pandemia 

Conteúdo da atividade: Análise Linguística e Semiótica: separação de 

sílabas; Classificação dos encontros vocálicos; 

Dígrafos 

Habilidade que vamos 

trabalhar: 

Explorar o conceito de sílaba; Reconhecer a divisão 

silábica das palavras; Analisar, refletir e identificar 

nas palavras o encontro vocálico e os dígrafos. 

Resumo do Assunto:  A Separação Silábica, também chamada de divisão 

silábica, é a delimitação das palavras em sílabas, 

cuja ação é marcada pelo hífen. Vale lembrar que 

não existe sílaba sem vogal, visto ela ser a base 

da sílaba, ou seja, a vogal é um elemento obrigatório. 

Link de Vídeo para 

Consulta:  

A Separação Silábica | Vídeos Educativos para 

Crianças - YouTube 

Link de Texto para 

Consulta:  

Divisão silábica: como separar sílabas? - Norma 

Culta 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE A SER REALIZADA 

Como sabemos, as sílabas são fonemas pronunciados por meio de uma única 

emissão de voz e também que a base de toda sílaba é a vogal, logo é correto 

afirmar que não existe sílaba sem vogal. O encontro vocálico divide-se em ditongo, 

tritongo e hiato. Ditongo é quando acontece o encontro de uma vogal (som forte) 

e uma semivogal (som fraco) na mesma sílaba sem que entre elas haja uma 

consoante - O tritongo há a presença de duas semivogais e uma vogal e o   Hiato 

é o encontro de duas vogais, que embora estejam juntos na palavra , pertencem 

a sílabas diferentes. O Dígrafo é uma sequência de duas letras que forma um 

único som. Podem ser separáveis ou inseparáveis. 

https://www.youtube.com/watch?v=lnOey_-HnKg
https://www.youtube.com/watch?v=lnOey_-HnKg
https://www.normaculta.com.br/divisao-silabica/
https://www.normaculta.com.br/divisao-silabica/
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I. QUE SIGNIFICA UMA PANDEMIA? 

Descreve uma situação em que uma doença infecciosa ameaça simultaneamente muitas 

pessoas pelo mundo. Não tem ligação com a gravidade da doença, mas pela 

abrangência geográfica. 

II. O QUE É COVID-19? 

COVID-19 é a doença infecciosa causada pelo último coronavírus descoberto em 

dezembro de 2019. Este novo vírus, chamado SARS-Cov-2,  e doença eram 

desconhecidos antes do início do surto em Wuhan, na China. 

III. COMO A COVID-19 É TRANSMITIDA? 

O novo coronavírus, que causa a COVID-19, pode ser transmitido entre pessoas. A 

doença pode se espalhar por meio de pequenas gotículas do nariz ou da boca – 

expelidas por uma pessoa com COVID-19 quando tosse ou espirra, por exemplo. Essas 

gotículas depositam-se em objetos e superfícies ao redor da pessoa. Outras pessoas se 

contaminam tocando esses objetos ou superfícies e depois tocando nos olhos, nariz ou 

boca.  

https://vidasaudavel.einstein.br/coronavirus/covid-19-faq/#informacoesgerais 

 

OBSERVE AS PALAVRAS 

I. Pandemia       II. vírus       III. China    IV. tosse    V. objetos     VI. doença 

Questão 4. Assinale (X) a opção que apresenta uma afirmativa correta quanto às 

palavras destacadas. 

a. "China" e "tosse" - apresentam dígrafos inseparáveis "Ch  / ss"  

b. "ví-rus" e obje-tos" são dissílabas porque possuem duas sílabas   

c. A palavra Pandemia - possui encontro vocálico (ia) - hiato 

d. na palavra "do-en-ça" possui dígrafo oral (en)  

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

Tema:   Pandemia 

Conteúdo da atividade: Acentuação Gráfica 

Habilidade que vamos 

trabalhar: 

Escrever palavras com correção ortográfica, 

obedecendo às convenções da língua escrita. 

https://vidasaudavel.einstein.br/coronavirus/covid-19-faq/#informacoesgerais
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Resumo do Assunto:  Conhecer os sinais de acentuação e as marcas 

sonoras que representam. 

Perceber as diferenças entre a pronúncia e a 

grafia convencional das palavras, assim como 

identificar as regras de acentuação gráfica. 

Grafar palavras utilizando regras de 

acentuação gráfica. 

Link de Vídeo para Consulta:  Resumo de Português: Acentuação Gráfica - YouTube 

Link de Texto para Consulta:  Acentuação gráfica - Regras - Português - InfoEscola 

 

Observe a gravura a seguir e responda. 

Questão 5. Na frase: "Faça como a Mônica; use 

a máscara!"  

- as palavras "Mônica" e "máscara" são 

acentuadas pela mesma regra. Assinale (X) a 

opção que justifica esta afirmativa. 

 

a. são palavras proparoxítonas e, toda 

proparoxítona é acentuada 

b. são palavras oxítonas e, toda oxítona terminada 

em "a" é acentuada 

c. são palavras paroxítonas e, toda paroxítona 

terminada por "a" é acentuada 

d. não tem regra para as palavras acentuadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sRTigPY0LMM
https://www.infoescola.com/portugues/acentuacao-grafica/
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ATIVIDADE REMOTA DE MATEMÁTICA – 6º ANO 

TEMA – IDENTIDADE 

 
Mensagem para o aluno: 

Estamos bem aqui nos conectando cheios e cheias de carinho, através deste caderno. Uma 
conexão que traz a alegria em saber que vocês, estudantes, permanecem com o desejo de 
desenvolver o conhecimento e crescer junto com a gente!! Que bom que temos você aqui nessa 
caminhada!! Nosso empenho em trazer o melhor do nosso trabalho, é para que aqui você 
encontre um material que vai lhe ajudar no trajeto de aprendizagem e para que não se esqueça 
que, mesmo distantes, estamos sempre preocupados e preocupadas em manter o direito à sua 
educação. 

O ano de 2020 foi um ano difícil, mas estamos juntos e continuamos caminhando lado a lado!! 
Todos os desafios nos preparam para sermos pessoas melhores e mais sábias, então, vamos 
aproveitar cada oportunidade começando pelos estudos?! Que bom estar com você mais uma 
vez!!! 

“Ser diferente é normal” – Vinicius Castro (Grupo CRIA) 
 

 “Todo mundo tem seu jeito singular 
De ser feliz, de viver e de enxergar 
Se os olhos são maiores ou são orientais 
E daí, que diferença faz? 
 
Todo mundo tem que ser especial 
Em oportunidades, em direitos, coisa e 
tal 
Seja branco, preto, verde, azul ou lilás 
E daí, que diferença faz? 
 
Já pensou, tudo sempre igual? 
Ser mais do mesmo o tempo todo não é 
tão legal 
Já pensou, sempre tão igual? 
 
Tá na hora de ir em frente: 
Ser diferente é normal! 
Ser diferente é normal! 

Ser diferente é normal! 
Ser diferente é normal! 
Todo mundo tem seu jeito singular 
De crescer, aparecer e se manifestar 
Se o peso na balança é de uns quilinhos 
a mais 
E daí, que diferença faz? 
 
Todo mundo tem que ser especial 
Em seu sorriso, sua fé e no seu visual 
Se curte tatuagens ou pinturas naturais 
E daí, que diferença faz? 
 
Já pensou, tudo sempre igual? 
Ser mais do mesmo o tempo todo não é 
tão legal 
Já pensou, sempre tão igual? 
 
Tá na hora de ir em frente: 
Ser diferente é normal” 

 

Fonte:  Lunetas – Ser Diferente. Disponível em:  https://lunetas.com.br/musicas-infantis-sobre-ser-diferente/. Acesso em 

18/12/2020 
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

TEMA: IDENTIDADE 

Conteúdo da atividade: 1. Sistema de Numeração 

2. Operações e Tratamento de Informação 

Habilidades que vamos 
trabalhar: 

[EF06MA02] Reconhecer o sistema de numeração decimal, 
como o que prevaleceu no mundo ocidental, e destacar 
semelhanças e diferenças com outros sistemas, de modo a 
sistematizar suas principais características (base, valor 
posicional e função do zero), utilizando, inclusive, a 
composição e decomposição de números naturais e números 
racionais em sua representação decimal. 

[EF06MA03] Resolver e elaborar problemas que envolvam 
cálculos (mentais ou escritos, exatos ou aproximados) com 
números naturais, por meio de estratégias variadas, com 
compreensão dos processos neles envolvidos com e sem uso 
de calculadora.  

[EF06MA32] Interpretar e resolver situações que envolvam 
dados de pesquisas sobre contextos ambientais, 
sustentabilidade, trânsito, consumo responsável, entre outros, 
apresentadas pela mídia em tabelas e em diferentes tipos de 
gráficos e redigir textos escritos com o objetivo de sintetizar 
conclusões. 

Resumo do Assunto: 1. Os números romanos (ou algarismos romanos) são 
indicações numéricas utilizadas para indicar séculos, 
capítulos e páginas de livros, horas dos relógios, 
nomes dos papas e reis, dentre outros. Os algarismos 
romanos são representados por letras maiúsculas, 
num total de 7 numerações. O I corresponde ao 
número 1, V ao 5, X ao 10, L ao 50, C ao 100, D ao 
500 e o M ao mil. 

2. Gráficos são representações visuais utilizadas para 
exibir dados, sejam eles, sobre determinada 
informação, ou valores numéricos. Dessa forma, o 
uso de gráficos torna a interpretação e/ou análise 
mais rápida e objetiva. 

Link de vídeo para 
consulta: 

https://www.youtube.com/watch?v=E9Xre1RTLoI 

https://www.youtube.com/watch?v=Kwt92IO6DPs&t=5s 

Link de texto para 
consulta: 

https://escolakids.uol.com.br/matematica/numeros-romanos-
2.htm 

https://novaescola.org.br/conteudo/163/graficos-tabelas-
organizar-informacoes 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E9Xre1RTLoI
https://www.youtube.com/watch?v=Kwt92IO6DPs&t=5s
https://escolakids.uol.com.br/matematica/numeros-romanos-2.htm
https://escolakids.uol.com.br/matematica/numeros-romanos-2.htm
https://novaescola.org.br/conteudo/163/graficos-tabelas-organizar-informacoes
https://novaescola.org.br/conteudo/163/graficos-tabelas-organizar-informacoes
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ATIVIDADE A SER REALIZADA 

01 – O sistema romano de numeração foi muito usado até o século XIII e ainda é 

empregado, atualmente, nos mostradores de relógios, na numeração dos capítulos 

de um livro ou nos volumes de uma coleção, na designação de séculos, e muito 

mais. Nesse sentido, sobre sistema romano de numeração, analise as seguintes 

sentenças:  

 

I – Os símbolos XI e IX representam o mesmo número 

II – 2 003 em romanos é MMIII 

III – CXXXIV equivale a 134 

Agora, assinale a alternativa CORRETA: 

A) Somente a sentença II está correta 

B) As sentenças I, II e III estão corretas 

C) As sentenças II e III estão corretas 

D) As sentenças I e III estão corretas 

 

 

02 – “Há milhares de anos o modo de 

vida era muito diferente do atual. Os 

homens primitivos não tinham 

necessidade de contar. Eles não 

compravam, não vendiam, portanto 

não usavam dinheiro. Com o passar 

dos anos, os costumes foram 

mudando e o homem passou a cultivar 

a terra, a criar animais, a construir 

casas e a comercializar. Com isso, 

surgiu a necessidade de contar. [...] 

Com o progresso e o alto grau de 

organização das antigas civilizações, a necessidade de aprimorar os processos de 

contagem e seus registros tornou-se fundamental. Foram criados, então, símbolos 

e regras originando assim os diferentes sistemas de numeração.” 

Fonte: Introdução à Computação. Disponível 

em:http://producao.virtual.ufpb.br/books/camyle/introducao-a-computacao-

livro/livro/livro.chunked/ch03s01.html. Acesso: 18/12/2020 

Imagem: Disponível em: https://i.ytimg.com/vi/hoLaumGz41I/maxresdefault.jpg. Acesso 

em 18/12/2020. 

 

https://i.ytimg.com/vi/hoLaumGz41I/maxresdefault.jpg.%20Acesso%20em%2018/12/2020
https://i.ytimg.com/vi/hoLaumGz41I/maxresdefault.jpg.%20Acesso%20em%2018/12/2020
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Conforme o texto acima e com seus conhecimentos sobre sistema de numeração, 

associe a primeira coluna de acordo com a segunda, e assinale a alternativa que 

apresentará a sequência correta: 

 

1. Numeração do antigo Egito 

2. Numeração dos maias 

3. Numeração romana 

 

( ) Usava pontos e linhas.  

( ) Usavam sete símbolos que lembram letras do alfabeto latino. 

( ) Usavam sete símbolos que lembravam objetos. 

 

A) 2, 3, 1 

B) 1, 2, 3 

C) 3, 2, 1 

D) 2, 1, 3 

03- A diversidade cultural é representada pelo conjunto 

das mais diversas culturas existentes. Respeitar os 

hábitos, linguagem, sotaques, culinária e manifestações 

artísticas de outras regiões, e diferentes das que estamos 

habituados a vivenciar, é necessário para entender que o 

outro também possui o direito de se expressar conforme 

seus costumes regionais. Segundo o IBGE, o Brasil 

possui uma média de “212 453 156” habitantes e uma 

mistura de culturas determinadas por costumes de cada 

estado. 

Fonte: https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/. Acesso em: 18/12/2020 às 

17:38 

Observando o número 212 453 156 destacado no texto, qual o valor posicional que 

o número 4 possui? 

A) 400 000 

B) 40 000 

C) 4 000 

D) 400 

https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/
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04 – “Apesar de 2019 ter sido o ano em que a Confederação Brasileira de Futebol, 

sob orientação da FIFA, implantou o Novo Código Disciplinar, dando mais poder 

aos árbitros na luta contra injúrias discriminatórias, a última temporada registrou 

o recorde de casos no futebol brasileiro nos últimos seis anos”. Analise o gráfico 

e marque a alternativa correta: 

A) O Ano de menor casos de racismo no futebol brasileiro foi 2016 

B) O Ano em que houveram 35 casos de racismo no futebol brasileiro foi 2014 

C) Houveram dois anos que apresentaram o mesmo número de casos de racismo. 

D) O Ano recorde de casos de racismo foi 2019. 

05 -  Analisando o gráfico acima, entre 2014 e 2019 qual a quantidade total de casos 

de racismo no futebol, que foi registrada? 

 

A) 251 

B) 223 

C) 198 

D) 137 
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ESCOLA: 

DATA: 

NOME: 

PROFESSOR(A): 

TURMA:  

 

Atividade Remota nº 1 

Ciências- 6º Ano 

Mensagem de Boas-Vindas: 

Queridas alunas e alunos, bom retorno para todos nós! 

Neste momento, estamos voltando das férias cheios de energia, com saudade 

dos/as colegas, dos professores e professoras, além da vontade de que o isolamento 

social e a pandemia terminem o quanto antes! Esse momento está próximo e logo 

ESTAREMOS juntos novamente. Enquanto isso não acontece, vamos estar sempre em 

contato através desse caderno que você acabou de receber!  

Iremos relembrar muita coisa que estudamos em 2020 e conhecer assuntos novos 

também. Esse caderno é o “pontapé” inicial para a gente iniciar 2021 com mais 

segurança na nossa capacidade, mais firmeza nos estudos e mais esperança de dias 

melhores. Montamos esse Caderno Pedagógico com todo carinho e amor para você e 

queremos o seu sucesso nesse retorno aos estudos. 

Nós, professores e professoras de Lauro de Freitas, desejamos que você e sua 

família possam aproveitar esse material e possam descobrir juntos a beleza das Ciências 

Naturais. Iremos indicar alguns links para você aumentar as possibilidades de você 

entender o que vamos estudar. 

Grande abraços e bons estudos! 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

TEMA: Pandemia do Coronavírus 

CONTEÚDO DA 

ATIVIDADE 

Misturas Homogêneas e Heterogêneas 

Transformações químicas 

HABILIDADES QUE 

VAMOS TRABALHAR 

[F06CI01] Classificar como homogênea ou heterogênea a 

mistura de dois ou mais materiais (água e sal, água e 

óleo, água e areia etc.); 
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[EF06CI02] Identificar evidências de transformações 

químicas a partir do resultado de misturas de materiais 

que originam produtos diferentes dos que foram 

misturados (mistura de ingredientes para fazer um bolo, 

mistura de vinagre com bicarbonato de sódio etc.). 

LINKS PARA ESTUDO: 
https://www.youtube.com/watch?v=OFe2ORQ5DMo&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=1XO-UkDQLCM&t=6 

 

ENTENDENDO AS MISTURAS QUE FAZEMOS: SERÁ QUE É POSSÍVEL? 

Fazer uma mistura é um procedimento extremamente rotineiro em nossas vidas. 

Com certeza, todos nós já fizemos uma ou várias. Quer ver um exemplo? O “arroz com 

feijão” de cada dia ou, quem sabe, a maionese e o catchup em um sanduíche. Mas você 

sabe a definição de mistura? É simplesmente a união (contato) de duas ou mais 

substâncias diferentes qualquer material se mistura com qualquer outro material, 

independentemente se há dissolução ou não. Já que tudo se mistura, o que temos que 

conhecer é a forma como as misturas são classificadas, isto é, sua classificação em 

homogêneas ou heterogêneas. 

Mistura homogênea: É a mistura que todas as vezes que todos os materiais 

envolvidos na mistura são dissolvidos. Por exemplo, se adicionarmos sal e açúcar na 

água, ambos serão dissolvidos e, ao final, veremos apenas a água, Veja alguns 

exemplos de misturas homogêneas: Água e Vinagre, Ar Atmosférico. 

Mistura Heterogênea: É a mistura formada quando um ou mais materiais que 

foram adicionados não se dissolveram em outro. Por exemplo, se adicionarmos areia e 

isopor na água, nenhum dos dois se dissolverá.  

Por Me. Diogo Lopes Dias 

Fonte: escolakids.uol.com.brciencias/mistura.htm  

                                               

FIGURA 2. MISTURA HOMOGÊNEA: A 
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FIGURA 1. MISTURA 

HETEROGÊNEA: RECEPIENTE 

COM AREIA, ÁGUA E ÓLEO. 
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ATIVIDADE 

1) Com a ajuda de seus pais ou responsáveis, faça o seguinte experimento. Pegue 

uma colher pequena de sal, coloque no copo com água e mexa. Veja o resultado. 

A partir do resultado obtido, marque a afirmação correta:  

a) A água fica em cima e o sal fica em baixo, mistura homogênea 

b) A água não mistura com sal, mistura heterogênea. 

c) A água mistura com sal tornando salgada, mistura homogênea. 

d) O sal fica em cima e a água embaixo, mistura heterogênea. 

2) Aproveite seus pais ou responsáveis perto de você e faça um outro experimento. 

Pegue uma colher pequena de óleo, coloque no copo com água e mexa. Veja o 

resultado. A partir do resultado obtido, marque a afirmação correta: 

a) A água mistura com o óleo, mistura homogênea 

b) O óleo fica em cima e a água embaixo, mistura heterogênea 

c) A água fica em cima e o óleo embaixo, mistura homogênea 

d) São exemplos de mistura homogênea e heterogênea 

LEIA O TEXTO: TRANSFORMAÇÃO QUÍMICA 

Você já parou para observar uma esponja de aço daquelas que usamos para lavar as 

panelas? Quando ela já está ficando velha, sua cor, que antes era cinza, passa a ficar 

em um tom marrom alaranjado e ela começa a se despedaçar, pois está ficando 

enferrujada. Uma outra situação que você já deve ter reparado é quando a madeira de 

uma árvore ao ser queimada, muda seu aspecto típico de madeira e se torna preta como 

carvão ou vermelha como brasa, terminando em cinzas. Isso ocorre devido á reação 

química da madeira com o oxigênio que está presente no ar, resultando na queima (ou 

combustão) da madeira. A partir desses exemplos, podemos começar a entender que 

quando a matéria que nos cerca passa por transformações em suas moléculas, o 

resultado é a produção de um novo material diferente do anterior.    

Por Priscila Melo  

Fonte: www.estudokids.com.br/transformacoes-quimicas  
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FIGURA 3. TRANSFORMAÇÃO 

QUÍMICA: A MADEIRA, AO 

QUEIMAR EM BRASA, SOFRE 

COMBUSTÃO E TEM SUAS 

MOLÉCULAS MODIFICADAS, SE 

TRANSFORMANDO EM CINZAS.  

http://www.estudokids.com.br/transformacoes-quimicas
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3) Segundo o texto acima, como podemos definir “transformação química” e qual 

seria um exemplo possível desta condição? Marque a alternativa correta. 

a) A matéria passa por modificação na sua constituição, resultando na produção do 

novo material. Ex.: a madeira usada no forno a lenha, resultando em brasa e depois, 

em cinzas. 

b) A matéria não passa por transformação e resulta na produção do material. Ex: O 

leite não fica azedo 

c) A matéria passa por transformações e não resulta na produção do matéria Ex: A 

esponja de aço nova 

d) A matéria não passa por transformações e não produz o alimento. Ex: o leite não 

azeda 

 

4) Leia os textos abaixo. 

“Na época do Natal, as pessoas estavam sendo muito estimuladas a se 

deslocarem para fazer compras, para comemorar o Natal e o Ano Novo, com 

confraternizações e saídas a restaurantes”, afirma o pesquisador José David Urbáez, da 

Sociedade Brasileira de Infectologia. Alguns estados e municípios estão tentando conter 

o processo de flexibilização iniciado quando a pandemia tinha dado sinais de ter recuado 

– atingindo em novembro uma média de 330 mortes por dia.   

Fonte: www.cartacapital.com.br/saude/situacao-da  

A Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas publicou no Diário Oficial a prorrogação 

das medidas de enfrentamento e prevenção a Covid-19 até o dia 05 de janeiro: 

suspendeu o funcionamento de cinemas, teatros e a realização de eventos em clubes 

sociais, recreativos e esportivos as barracas de praias do município poderão funcionar 

no horário de 9h às 17h, de segunda a sábado, sendo vedado o funcionamento aos 

domingos e feriados a utilização da área externa dos estabelecimentos, assim como o 

acesso às praias e a comercialização ambulante em toda a orla. 

 

Fonte:https://www.laurodefreitas.ba.gov.br/2019/noticia/lauro-de-freitas-

suspende-funcionamento-de-cinemas-teatros-e-eventos-em-clubes-sociais-barracas-de 

-praia-tambem-terao-novo-protocolo/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cartacapital.com.br/saude/situacao-da
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O aumento dos casos de covid-19 aconteceu porquê: 

a) As pessoas estavam se aglomerado nas praias e restaurantes. 

b)  As pessoas comemoraram em casa o Ano Novo, sem convidados. 

c) As pessoas estavam usando máscaras e álcool gel nos restaurantes que limitava o 
número de clientes em seu  

d) As pessoas se preveniram mais da pandemia. 

 

5) Para diminuir os casos de Coronavírus deve-se:  

 

a) Continuar não usando máscaras nos restaurantes. 

b) Se aglomerar nas praias e shoppings. 

c) Ir a cinemas e teatros não usando álcool gel. 

d) Continuar indo, se necessário, a lugares usando máscara, álcool gel e manter 
distanciamento social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto:ASCOM - Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas 
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ESCOLA: 

DATA: 

NOME: 

PROFESSOR(A): 

TURMA:  

 

ATIVIDADE REMOTA 

HISTÓRIA - Nº 1 -  6º ANO 

 

CARO ESTUDANTE,  

Espero que você e seus familiares estejam bem, apesar de estarmos diante de uma pandemia 

no planeta.  Mas mesmo estando afastado de sua comunidade escolar, pensamos em garantir 

sua aprendizagem através desse caderno de atividades.  Esse material que você recebeu traz 

oportunidade de realizar suas tarefas com dedicação, no conforto do seu lar,  durante esse 

período de isolamento social.  Siga as dicas abaixo e garanta seu aprendizado de excelência! 

 Mantenha uma rotina de estudos, mesmo estando em casa. Organize seu espaço, 
escolha um lugar calmo e silencioso para estudar; 

 Não faça atividades com pressa. Concentre-se e faça no seu ritmo, com cuidado, 
atenção e zelo, evitando rasuras e letra ilegível. Lembre-se de que o professor 
precisará corrigir depois; 

 Quando surgirem dúvidas, consulte o livro didático, peça auxilio aos familiares e aos 
professores durante as aulas on-line. Você também pode pesquisar em sites 
educativos disponíveis na internet; 

 Ao terminar, certifique-se de que realizou todas as atividades. 

 Você deverá assistir aos vídeos indicados, anotar as questões/ enunciados no 
caderno e responder, copiando apenas a(s) resposta(s) correta (s), não há 
necessidade de copiar o texto. Não se esqueçam de marcar o nome da atividade e a 
data, pois em breve iremos socializa-las. 

INSTRUÇÃO IMPORTANTE: 
 

 E O MAIS IMPORTANTE: LAVE BEM AS MÃOS E FIQUE EM CASA! 

MAS SE FOR NECESSÁRIO SAIR, NÃO SAIA SEM MÁSCARA! 
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ATIVIDADE A SER REALIZADA 

 
Olá estudante!!! 
Você tem em mãos sua 1ª atividade de história. Realize com bastante tranquilidade e no 
momento em que você está bem descansado(a) e despreocupado(a). Selecionei um 
vídeo no youtube bem interessante, que ajudará bastante a realizar suas atividades. 
Qualquer dúvida, entre em contato e fique bem. 
 

 

“Todos nós somos sujeitos históricos, ou seja, fazemos História, ainda que não tenhamos essa noção. Em outros 
termos, tudo é história e nossas ações ou inércia contribuem com os processos humanos num espaço e num 
determinado tempo.” 

Conteúdo da Atividade: Formação política na Grécia Antiga e o conceito de 

cidadania em época de pandemia 

Link de vídeo para consulta: https://www.youtube.com/watch?v=Kpm0852Qdag 

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

Resumo do assunto: A Grécia Antiga é um dos berços da civilização ocidental. 

Herdamos noções de organização de cidades, de cidadania 

e, lá também nasceu a democracia como sistema político. 

Conhecimento de outras pandemias na história do mundo 

e o conhecimento do conceito cidadania como forma de 

combater a pandemia do Covid-19. 

 

Habilidade:  EF06HI10 

Explicar a formação da Grécia Antiga, com ênfase na 

formação da pólis e nas transformações políticas, sociais 

e culturais. 

https://www.youtube.com/watch?v=Kpm0852Qdag
https://www.youtube.com/watch?v=cTouipcMAIs
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Questão 1. De acordo com a informação acima, podemos dizer que: 

 
A) Somente reis, presidentes, generais e artistas fazem História. 
B) Mulheres e crianças não fazem História.  
C) Todos nós, mesmo sem ter noção, fazemos História. 

D) Só existe História no passado. 

 

“Na República Romana o Senado era a instituição máxima de governabilidade. O Senado era 

composto de tradicionais famílias patrícias. Mas, desde o século V a.C., a plebe realizou diversas 
manifestações reivindicando participação política. Uma destas manifestações eram as 
chamadas secessio plebis, estas ocorriam quando os plebeus deixavam Roma e se refugiavam nas 
colinas, deixando Roma sem mão de obra. Como consequência, em 494 a.C., é criado o cargo de 
tribuno da Plebe, primeiro cargo administrativo romano que foi ocupado por  membros da plebe. 
No início, os tribunos da plebe tinham o direito de vetar decisões tomadas pelo Senado romano 
que atingiam a plebe. Após uma secessio plebis de 287 a.C., as decisões dos tribunos da plebe 
passaram a ter valor de lei para a toda a sociedade romana.” 

 

Questão 2. De acordo com as informações acima, podemos dizer que: 

A) O Senado Romano era ocupado por plebeus. 

B) A Sociedade Romana não era igualitária e somente os Patrícios ocupavam o 

Senado. 

C) Os escravos tinham participação na política. 

D) Os plebeus e clientes faziam parte do Senado.   

Questão 3.  Os tribunos da plebe exerciam poder para: 

A) Defender os interesses e direitos  dos plebeus. 

B) Lutar pela permanência da escravidão. 

C) Acabar com as secessio plebis dos patrícios. 

D) Não deixar os plebeus terem direito à cidadania. 
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Questão 4.  Pensando no que você acabou de ler, podemos dizer que é uma atitude 

cidadã: 

A) Não cobrar dos governantes atitudes e promessa feitas durante a campanha 

eleitoral. 

B) Sair de casa sem se prevenir contra Corona vírus.  

C) Obedecer às medidas restritivas impostas pelo Estado, como não ir a cinemas, teatros, 

museus; evitar cumprimentos como apertos de mão ou abraços; permanecer em 

isolamento caso apresente algum sintoma do coronavírus. 

D) Usar máscara somente quando alguém estiver olhando.  

“A humanidade esteve à beira da extinção na maior e mais terrível pandemia de sua história: 
a Peste Negra. Quase metade da população mundial teria morrido de acordo com algumas 
estimativas: 200 milhões de pessoas. Agora, o século XXI testemunha uma nova pandemia, o 
Corona vírus (COVID-19), que embora seja uma mera sombra da Peste Negra, mostra que o 
mundo ainda corre sérios riscos na guerra contra micro-organismos nocivos.” 
 

Questão 5.  Você acredita que para acabar com a peste negra foi necessário: 

A) Defender os interesses e direitos dos Patrícios. 

B) Lutar pela democracia. 

C) Cuidar dos velhinhos e das crianças. 

D) Atuar ativamente como cidadão, seguindo as orientações de cientistas e médicos. 

 

 

“Quando os tribunos, eleitos pela plebe se manifestavam no Senado, atuavam ativamente 
como cidadão em prol do bem comum. A pandemia do Coronavírus impõe a nós, enquanto 
sociedade, a necessidade de repensarmos o nosso papel como indivíduos cidadãos. Em 
momentos como esse, a liberdade individual e a responsabilidade de coexistirmos 
democraticamente se tornam ainda mais fortes.” 
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ATIVIDADE REMOTA 

GEOGRAFIA - Nº 1 -  6º ANO 

QUERIDO(AS) ALUNO(AS)! 

Estamos afastados, mas sua aprendizagem não pode parar! Desde o início do isolamento social 

temos postado atividades para serem respondidas no caderno e agora essas atividades estão 

agrupadas em forma de cadernos de atividades, para facilitar a compreensão de vocês e 

distribuição do material. As atividades são as mesmas, independente de vocês estarem ou não 

participando das aulas on-line. Siga as dicas abaixo e tenham excelentes momentos de 

aprendizagem! 

●       Mantenha uma rotina de estudos, mesmo estando em casa. Organize seu espaço, 

escolha um lugar calmo e silencioso para estudar e fazer suas tarefas escolares; 

●       Continue respondendo à todas as questões no caderno, organizado por disciplina, 

sem esquecer de começar todas as atividades com o cabeçalho, pois provavelmente 

precisará destacar a folha; 

●       Não faça atividades com pressa. Concentre-se e faça no seu ritmo, com cuidado, 

atenção e zelo, evitando rasuras e letra ilegível. Lembre-se de que o(a) professor(a) 

precisará corrigir depois; 

●       Quando surgirem dúvidas, consulte o livro didático, peça auxílio aos familiares e 

aos professores durante as aulas on-line. Você também pode pesquisar em sites 

educativos disponíveis na internet e nos links sugeridos pelos professores. 

●       Ao terminar, certifique-se de que realizou todas as atividades. 

E O MAIS IMPORTANTE: SE CUIDEM!  FIQUE EM CASA! 

APROVEITE ESSE TEMPO PARA APRENDER E ESTAR COR SUA FAMÍLIA! 

MAS SE FOR NECESSÁRIO SAIR, NÃO SAIA SEM MÁSCARA 
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TEMA: SAÚDE E IDENTIDADE 

Conteúdo da atividade: 

A batalha da humanidade contra o inimigo invisível 

chamado coronavirus 

Aprendendo a conviver na e para diversidade: 

conceitos de: racismo, preconceito e discirminação, 

Identidade, empoderamento e elementos identitários. 

 

Habilidades que vamos 

trabalhar: 

1.   Repercussões da Covid 19 nos hábitos das 

pessoas e na sua história pessoal; 

2.  Correlacionar o quanto a História se repete e 

como pode ser modificada, associações com a 

atualidade; 

 

Resumo do Assunto: 

● Nós estamos vivenciando uma pandemia, que é 

quando uma doença apresenta uma distribuição 

em grande escala, espalhando-se por diversos 

países. Ainda valendo lembrar e diferenciar que 

uma epidemia é quando determinada doença 

ataca simultaneamente grande número de 

pessoas, mas dentro de uma mesma localidade. 

Estamos lidando com um vírus chamado SARS-

CoV-2 que causa a enfermidade COVID-19. O 19 

ao final do nome é porque o vírus CORONAVÍRUS, 

que já existe há bastante tempo, surgiu na China 

no final de 2019. Explica-se que sofreu mutações, 

tendo migrado de animais (morcegos) para 

humanos em Wuhan, cidade da China, e se 

disseminado para além fronteiras no mundo 

inteiro.  
● “RACISMO – Vidas negras importam” com o 

objetivo de oportunizar você, a aprofundar os 

conhecimentos previamente adquiridos e também 
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analisar criticamente para assumir 

posicionamento de valorização da vida negra. 

Link de vídeo para 

consulta: https://youtu.be/Dp-LxZ3Ck7c Lápis de Cor 

1) Leia esse importante texto sobre a Gripe Espanhola na Bahia : 

A gripe espanhola em Salvador, 1918: cidade de 

becos e cortiços 

Inicialmente o Brasil acompanhava a tragédia a distância, por meio das publicações dos periódicos de circulação 

diária nos diversos estados da federação, que relatavam a trajetória da epidemia na Europa. Contudo, na primeira 

quinzena de setembro de 1918, os brasileiros que participavam das operações de guerra, integrantes de missões 

médico-militares, após atracarem em Freetown, em Serra Leoa, e em Dacar, no Senegal, foram acometidos pela 

gripe que assolava esses portos africanos. 

Não demorou muito para que a 'espanhola' chegasse ao país. Em 14 de setembro, o agente causador da moléstia 

aportava no Brasil a bordo do paquete inglês Demerara, que havia tocado os portos de Recife, Salvador e Rio de 

Janeiro. Como um rastilho de pólvora, a gripe se espalhava pelo país, e "a Bahia teve, naturalmente, de pagar o 

seu tributo à tremenda pandemia (...) que por toda a parte manifestou intensidade e expansibilidade nunca 

vistas" 

(...) 

Christiane Maria Cruz de Souza 

Professora do Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia Estrada Leopoldo Froés, 

395/303, 24360-005 Niterói RJ Brasil christianecruz@hotmail.com 

       

 

   

  

https://youtu.be/Dp-LxZ3Ck7c
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Observe o gráfico dos distritos atingidos pela Gripe Espanhola: 

 

 

1-    Qual o Distrito mais atingido? 

A)   Nazaré 

B)   Santo Antônio 

C)   Conceição da Praia 

D)   Brotas 

2-     Observe ainda no gráfico ordem crescente do maior para o menor, dos distritos pela 

Gripe Espanhola: 

A)   Santo Antônio, São Pedro, Sé, Pilar, Penha ,Maré, Vitória, Pirajá, Brotas, Rua do Passo, 

Conceição da Praia; 

B)   Penha, Maré, Vitória, Pirajá, Brotas, Rua do Passo, Conceição da Praia, Santo Antônio, 

Sé, São Pedro, Pilar; 

C)   Conceição da Praia, Santo Antônio, Sé, São Pedro, Pilar, Penha, Maré, Vitória, Pirajá, 

Brotas, Rua do Passo; 

D)   Pirajá, Brotas, Rua do Passo, Conceição da Praia, Santo Antônio, Sé, São Pedro, Pilar, 

Penha, Maré, Vitória. 
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3)    Observe o mapa dos continentes: 

  

● O Brasil pertence a qual desses continentes? 

A)   América Central 

B)   América do Norte 

C)   América do Sul 

D)   África 

● Localize no mapa pintando de verde o nosso continente e de amarelo, o continente 

onde deu início a PANDEMIA 

 

VAMOS FALAR DE RACISMO!... 

“Vidas negras importam” com o objetivo de oportunizar a você, a aprofundar os 

conhecimentos previamente adquiridos e também analisar criticamente para assumir 

posicionamento de valorização da vida negra. 

Após assistir o vídeo Lápis de Cor, responda as questões abaixo: 

https://youtu.be/Dp-LxZ3Ck7c 

https://youtu.be/Dp-LxZ3Ck7c
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Ø  É a denominação da discriminação e do preconceito (direta ou indiretamente) 

contra indivíduos ou grupos por causa de sua etnia ou cor. 

Ø  É importante ressaltar que o preconceito é uma forma de conceito ou juízo 

formulado sem qualquer conhecimento. 

Ø   Prévio do assunto tratado, enquanto a discriminação é o ato de separar, excluir ou 

diferenciar pessoas ou objetos. 

DIFERENÇA ENTRE: RACISMO E PRECONCEITO:  

Ø  O preconceito é uma opinião preconcebida sobre determinado grupo ou pessoa, 

sem qualquer informação ou razão. O racismo é a crença de que existiriam raças 

superiores a outras. 

Ø  Já a discriminação é a ação baseada no preconceito ou racismo, em que o indivíduo 

recebe um tratamento injusto apenas por pertencer a um grupo diferente. 

 4- No vídeo Lápis de Cor e no texto informativo marque V para questões verdadeiras e 

F para questões falsas , depois marque  a alternativa correta: 

(  ) O racismo é a aceitação e respeito das diversas raças e as crianças não passaram por 

esta situação. 

(   ) O racismo é a crença de que existiriam raças superiores a outras e as crianças 

passaram por várias situações. 

(   ) O preconceito é uma opinião preconcebida sobre determinado grupo ou pessoa, sem 

qualquer informação ou razão. 

(   ) A discriminação é a ação baseada no preconceito ou racismo, em que o indivíduo 

recebe um tratamento injusto apenas por pertencer a um grupo diferente. 
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● Marque  a alternativa correta: 

A (   ) V, F, F, F     B (    )  F, V, V, V       C (   ) V, V, V, F     (    ) F,F,V,V 

5- OBSERVE A TIRINHA ABAIXO E MARQUE A ALTERNATIVA CORRETA: 

  

● Da tirinha acima é correto deduzir que Susanita é ou não é preconceituosa? 

A- (    ) Não é, pois considera que todos são iguais. 

B- (    ) Não é, porque segurou no boneco negro de Mafalda. 

C- (     )  Não é, porque achou engraçadinho o bonequinho negro de Mafalda. 

D- (    )  É, porque foi lavar o dedo que tocou no boneco negro de Mafalda. 

● SOBRE O VÍDEO LÁPIS DE COR  É CORRETO AFIRMA QUE ELE A SOBRE:  

a) As cidades de Pequim, Xangai e Wuhan ficam em qual país? 

b) Pesquise e descubra em qual continente fica esse país. 

 c)    Observe o que diz o trecho abaixo: 

(Cidade de Wuhan na China) 

Cidade é menos conhecida que Pequim ou Xangai, mas fica no coração do 

país, é um movimentado ponto de ligação de viagens internas e tem voos 

diretos para várias partes do mundo, como Londres e Nova York. 

d) De acordo com o que você leu acima, por que será que a COVID 19 se espalhou 

rapidamente para vários países do mundo ? 
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ATIVIDADE DE FILOSOFIA 

6º e 7º ANOS 

 

TEMA: IDENTIDADE 

CONTEÚDO DA ATIVIDADE: EU, NÓS E OS OUTROS 

HABILIDADES QUE IREMOS 

DESENVOLVER: 

[EF06FL02PF01] Discutir e criar estratégias de estudo 

[EF06FL02PF02] Identificar a constituição do eu 

individual e social, o cuidado de si e do outro. 

[EF06FL03PF02] Explorar o conhecimento dos 

sentimentos (emoções) e como elas se relacionam (e 

afetam) o pensamento;  

[EF06FL03PF03] Estabelecer a distinção entre o 

“filosofar” espontâneo, próprio do senso comum, e o 

“filosofar” como reflexão;  

 [EF06FL05PF01] Entender o processo de 

conhecimento e as diferentes formas de conhecer 

desenvolvidos pelo ser humano, de modo a saber utilizá-

los, respeitá-los e valorizá-los. 

LINKS INDICADOS: 
https://escolakids.uol.com.br/geografia/voce-e-sua-

identidade.htm 

 

1. Qual o significado de ser ético: 

a) Ser ético significa preservar o direito do próximo em suas crenças e valores, mesmo que sejam 

divergentes do que acreditamos. 

b) Ser ético significa entender o conceito identidade 

c) Ser ético significa um conjunto de aspectos de crença, vestimenta, musicalidade, culinária... 

d) Ser ético significa inclui a identificação própria e a identificação reconhecida por outros 

https://escolakids.uol.com.br/geografia/voce-e-sua-identidade.htm
https://escolakids.uol.com.br/geografia/voce-e-sua-identidade.htm
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2. Em nossas aulas sobre a relação das ideias, coisas e as pessoas, descobrimos que para 

Platão existem dois mundos que são: 

a) Júpiter e Saturno 

b) Ideias e Intenções 

c) Pensamento e Discernimento 

d) Inteligível e Sensível  
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TEXTO: 

Quando nascemos nossos pais fazem um registro do nosso nascimento, em cartório, 

comunicando ao governo que tiveram um filho. No cartório ficam registrados nossos dados, como 

a cidade em que nascemos, a hora, o nome dos nossos pais e avós. Ao fazer esse registro, é 

feita a emissão de um documento chamado de Certidão de Nascimento, contendo todos esses 

dados, nosso primeiro documento. 

A maternidade em que nascemos também emite um documento, o Cartão da Criança, que 

também vem com alguns dados do nosso nascimento, como a hora, o peso, o sexo, a etnia, os 

primeiros testes, dizendo se estamos bem ou não. Esse cartão deve acompanhar o nosso 

crescimento, pois nele ficam registradas todas as vacinas que tomamos e as que iremos tomar, 

além de outros dados do nosso desenvolvimento. 

Os documentos são importantes, pois servem para identificar as pessoas. 

Outro documento que devemos ter, o mais importante de todos, é a Carteira de Identidade. Nela 

são registrados nosso nome, a data de nascimento, os nomes dos nossos pais, a cidade e o 

estado em que nascemos. 

A carteira de identidade é também conhecida como RG, que significa registro geral. Nela contém 

ainda um número diferente de identificação para cada pessoa, a fim de facilitar que a mesma 

seja encontrada. Podemos tirar o RG mesmo quando crianças, mas ao completarmos 18 anos 

esse documento deverá ser trocado, para ficar registrada sua letra depois de adulto. 

Nossa identidade não é somente feita através dos documentos que carregam nossas 

informações, mas sim a forma como cada pessoa se percebe, se vê diante do mundo. 

A identidade é construída ao longo de nossa vida, a partir das coisas e experiências que 

passamos, ou seja, através das nossas relações sociais. É pensar sobre si, julgar-se a partir dos 

valores em que se vive como bom ou ruim, melhor ou pior, igual ou diferente, etc. Através dessas 

relações vamos formando nossos conceitos do mundo, bem como criando preferências para 

nossas vidas. 

Além das características físicas, aos poucos cada pessoa vai formando o seu jeito de ser, com 

seus gostos e vontades. Você pode desenvolver sua identidade no momento em que passa a 

fazer escolhas, como a roupa que veste, a cor de sua preferência, as comidas que mais gosta, 

os amigos, etc. 

Porém, é importante aprendermos a conviver com as diferenças bem como respeitá-las, pois 

cada pessoa tem a sua forma de ser (física ou emocional) e tem o direito de fazer diferentes 

escolhas para sua vida. 

Por Jussara de Barros 

Pedagoga 

https://escolakids.uol.com.br/geografia/voce-e-sua-identidade.htm 

 

https://escolakids.uol.com.br/geografia/voce-e-sua-identidade.htm
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3. Como construímos nossa identidade pessoal? 

a) Fazendo uma carteira de identidade 

b) Através da interação apenas com os familiares 

c) Através da interação que mantemos com o meio em que vivemos. Família, amigos, escola 

d) Questionando aos outros quem somos 

 

4. O que nos diferencia dos outros? 

a) nossas preferências 

b) Maneira de se expressar 

c) Nossos valores 

d) Todas as alternativas estão corretas 
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5. Sabendo que a cultura é parte do que somos, e um conjunto de aspectos de crenças, 

vestimentas, musicalidade, culinária... e que as culturas e sociedades são distintas podemos 

dizer que: 

a) Existem culturas melhores que outras 

b) Que todas as culturas são iguais 

c) Que a nossa cultura é a melhor que existe 

d) Que embora sociedades sejam diferentes, não existe cultura ou sociedade melhor que outra 
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E D U C A Ç Ã O  F Í S I C A  -  6 º  A N O  

 

Unidades temáticas: Jogos e Ginásticas 

Objetos do conhecimento: 

Jogos e brincadeiras da cultura popular , 

Jogos Eletrônicos e Ginástica de 

condicionamento físico 

Habilidades que iremos trabalhar: 

EF67EF01 Experimentar e fruir,na escola e 

fora dela, jogos eletrônicos 

diversos,valorizando e respeitando os 

sentidos e significados atribuídos a eles por 

diferentes grupos sociais e etários. 

EF67EF08 Experimentar e fruir exercícios físicos 

que solicitem diferentes capacidades físicas, 

identificando seus tipos (força, velocidade, 

resistência, flexibilidade) e as sensações corporais 

provocadas pela sua prática. 

EF67EF02BA Identificar as transformações 

nas características dos jogos populares e 

indígenas devido às novas tecnologias. 

Link de vídeos sobre o tema: 

https://youtu.be/VHUKNxaQQ7c 

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

EHhrwyuQ&feature=youtu.be 

 

OS JOGOS, JOGOS ELETRÔNICOS E A IMPORTÂNCIA DA PRÁTICA DE 

ATIVIDADE FÍSICA PARA A SAÚDE. 

  

Os jogos são atividades que transformam exercícios em brincadeiras, que, até mesmo 

sem perceber, causam uma distração, de maneira alegre e prazerosa. Praticados de 

modo despreocupado, os jogos proporcionam momentos relaxantes, contribuindo para 

a diminuição de qualquer tipo de tensão. Podem ser praticados por pessoas de qualquer 

idade, desde que não tenha nenhum problema de saúde que o impeça de exercer 

atividades físicas.  

Em termos usuais, a ideia do que é jogo costuma ser significativamente misturada com 

a ideia de esporte. Por isso, caracterizar o que é jogo é fundamental para, inclusive, não 
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confundi-lo com esporte. É bastante comum que as pessoas digam que uma pessoa que 

pratica profissionalmente voleibol seja um jogador. Isso não é verdade. Essa pessoa que 

se utiliza do esporte de forma profissional ou semiprofissional, cuja prática é revertida 

em termos financeiros, troféus e/ou medalhas, não é um jogador: é um atleta. Assim, de 

modo geral, pode-se dizer que jogador é aquela pessoa que participa de uma atividade 

tendo em vista o prazer que ela lhe proporciona. 

As características básicas para que uma atividade seja considerada um jogo são:  

● regras mutáveis, ou seja, os jogadores podem combinar e recombinar as regras 

durante a prática; 

● por ser uma atividade que pode estimular tanto a competição quanto a 

cooperação;  

● pode ser jogado individualmente ou em grupo; 

      Os jogos motores, por exemplo,  são aqueles que exigem a participação de todo o 

corpo, mas dependem, principalmente, dos músculos. Eles ajudam a aprimorar 

capacidades físicas como a coordenação, o reflexo, a agilidade e velocidade, a força e 

resistência, além do equilíbrio. São jogos que colaboram para o desenvolvimento de 

atividades simples do dia a dia, como andar, correr, chutar ou levantar e pode ser uma 

excelente opção para quem deseja praticar alguma atividade física.  

      O jogo também desenvolve a rapidez de raciocínio necessária para resolver 

problemas das mais diversas naturezas; permite que você e seus colegas joguem com 

as regras tradicionais e modifiquem essas regras sempre que o grupo concordar, e esse 

tipo de prática permite preparar você para a sua própria vida, exercitando a atitude de 

ouvir a opinião do outro, de ele ouvir a sua e de vocês chegarem a um acordo bom para 

todos. E o melhor: além de tudo isso você ainda joga porque gosta, porque é um tipo de 

atividade prazerosa. 

É por todos esses motivos que o jogo é uma atividade escolar por excelência. E ele fica 

ainda melhor na sua aula de Educação Física, já que para jogar, muitas vezes, você 

precisa colocar o seu corpo em movimento. Então, além de exercitar o raciocínio, 

melhorar a relação entre as pessoas, praticar a cooperação e a competição, ainda mexe 

com o seu corpo, diminuindo o risco de desenvolvimento de obesidade, de doenças 

cardíacas e de diabetes.  

     Ao praticarmos atividades físicas, queimamos a gordura que está em excesso no 

nosso corpo, e ao mesmo tempo melhoramos o funcionamento do sistema 

cardiorrespiratório.  Além disso, com exercícios físicos, o nosso corpo fica mais 

preparado e consegue driblar muitas doenças. 

As atividades físicas equivalem a todas as atividades que incluem movimentos corporais 

e gasto de energia. As pessoas que não fazem nenhum tipo de atividade física são 

chamadas de sedentárias. 

    Os adolescentes podem e devem se exercitar para ter uma saúde melhor e qualquer 

atividade física é bem-vinda. Jogar bola, andar de bicicleta, correr, pular corda, entre 
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várias outras, são atividades físicas que garantem mais disposição, melhor convívio 

social, melhor desenvolvimento intelectual e gasto de energia. 

         O que observamos hoje é que com o avanço da tecnologia e o aumento da 

violência nas ruas, muitas crianças e adolescentes trocam as brincadeiras e os jogos 

motores pelos jogos eletrônicos.  

       Os jogos eletrônicos propiciam diversão sem precedentes para as 

pessoas.Também,  estão chegando a patamares impossíveis de se pensar a alguns anos 

atrás, já conseguem, além de imitar a realidade, simular aspectos mais perfeitos que a 

própria realidade em si, além de prover novas interatividades e poder ser usando para diversos 

meios, e não apenas como diversão. A influência dos jogos eletrônicos na sociedade é 

enorme. 

      Os jogos eletrônicos se manifestam em diferentes plataformas como consoles, 

computadores e celulares e fazem parte da cultura dos alunos.  Eles  podem ser 

ressignificados para o ensino dos conteúdos de educação física pois apresentam um 

grande potencial para construir conhecimento através da diversão, interatividade e  da 

reflexão sobre os erros cometidos.  

        Existem muitos questionamentos sobre o lado bom (benefício) e o ruim ( malefício) 

dos games, por isso, apresentamos os dois lados:   

● BENEFÍCIOS:  ajuda a treinar agilidade e o reflexo, exercita mais áreas do 

cérebro que outras atividades de lazer, traz possibilidade de conhecer 

outras culturas, incentiva o gosto pela leitura,  cria estratégia em tempo 

real, cria soluções para os problemas e quebra-cabeças, traduz os diálogos 

melhorando  e treinando outros idiomas e atua como coadjuvante em 

tratamentos hospitalares para reduzir as dores e  pode ser usado como 

treinamento para funcionários em empresas como simuladores.  

● MALEFÍCIOS: por ser prazerosa os jogadores podem viciar sem se 

preocupar com hora de comer e dormir, expõe o jogador a situações 

violentas e podem se tornar agressivos, as crianças deixam de realizar as 

atividades escolares para jogar, diminui o interesse pelas relações 

familiares e extrafamiliares ,   pode desenvolver no jogador problemas 

físicos como LER( lesão por esforço repetitivo) , obesidade, problemas 

oculares e posturais.  

 

Videogame é legal, ninguém pode negar. Mas há uma infinidade de jogos, brinquedos e 

brincadeiras que não precisam de nada eletrônico para funcionar e podem ser muito mais 

divertidos do que ficar com o "joystick" na mão. Quer alguns exemplos? Rodar pião, bater 

figurinha, empinar pipa (ou papagaio, ou quadrado, ou pandorga), pular amarelinha, 

brincar de boneca, jogar futebol de botão, etc. etc. e etc. 

Desde que o mundo é mundo existem brincadeiras. É uma forma de estimular a 

imaginação, mexer com o corpo, fazer amigos e conhecer o que está ao redor. Brincar é 

a melhor forma de pôr a cabeça e o corpo para funcionar. Experimente!  
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Fontes de pesquisa: : http://www.brasilescola.com/educacaofisica/jogos-entre-cooperacao-competicao.htm 

http://www.escolakids.com/atividades-fisicas.htm 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_pdp_edfis_uepg_dagmaraparecidatoaldofeliciano.pd

f 

https://www.selectgame.com.br/os-jogos-eletronicos-e-seus-impactos-na-sociedade/ 

www.almanaquebrasil.com.br acesso em 2013 

DARIDO,Suraya Cristina,DINIZ; Irlla Karla dos Santos, FERREIRA, Aline Fernanda;CARVALHO, Amarilis Oliveira; BARROSO, André Luís Ruggiero; 

IMPOLCETTO, Fernanda Moretto; FRANCO, Laercio Claro Pereira;JÚNIOR, Osmar Moreira de Souza; Práticas corporais: educação física 6º ao 9ºanos: 

manual do professor; 1ªed - São Paulo: Moderna, 2018. 

 

ATIVIDADE  

RESPONDA EM SEU CADERNO 

1.  O que é e quais as características do jogo? 

2. O que é sedentarismo e que benefícios o jogo proporciona para as pessoas 

enquanto atividade física? 

3.  Escolha um jogo que você costuma praticar e descreva como funciona esse jogo 

(nome, regras, quantidade de participantes e material utilizado). Em seguida, 

realize a prática desses jogos e  descreva as sensações que você teve em relação 

ao seu corpo (exigiu fôlego, o coração bateu mais rápido,  força, equilíbrio, 

agilidade, velocidade, flexibilidade?)   

4.  O que você entendeu sobre os  jogos eletrônicos? Responda apresentando a sua 

visão sobre o tema e apontando 1 malefício e 1 benefício. 

5.  Escolha um jogo eletrônico que você ou alguém da sua família costuma jogar  e 

descreva como ele funciona (nome, regras, missões,  objetivos, plataforma de 

jogo). Em seguida,  descreva as sensações que você ou o seu entrevistado tem ao 

praticar. 
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CADERNO PEDAGÓGICO – INGLÊS 6º ANO 

 

Fonte:  Vontade de Saber Inglês, 7, FTD, Maria Killner, Rosana Amancio 

O texto será utilizado para as questões 1 a 5: 

1- O texto acima mostra uma estória contada em: 

a) Um livro 

b) Uma revista 

c) Um programa de televisão 

d) Uma sala de aula 

2- Os personagens principais da estória são: 

a) José Ruffalo 

b) Catarina Cervantes 

c) Mary Anne 

d) Mary Anne e Angus  

3- De acordo com texto, o livro é apropriado para: 

a) Adolescentes 

b) Adultos 

c) Crianças 

d) Bebês    

 

4 - Na linha 2 “They are not having much fun...”. O pronome sujeito “They” refere-se a: 

a)Vacations 

b) Box 

c) Mary Anne e Angus 

d) Angus 

5-  “And the wonderful illustrations by Catarina Cervantes complement the story 

well.” Linhas (8, 9). Podemos dizer que: 

a) I complement the story well 

b) We complement the story well 

c) They complement the story well 

d) He complements the story well 
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6º ANO  

 INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

 

TEMA:  IDENTIDADE 

Conteúdo da atividade:        Diversidade Cultural e Territorial 

Habilidades que vamos 

trabalhar: 

1. Compreender o processo de  formação da sociedade 

brasileira; 

2. Entender os diferentes grupos e culturas que compõem o 

mosaico etnicoracial na formação do povo brasileiro ; 

3. Identificar os mecanismos de inserção dos negros no Brasil, 

seu processo de resistência e avaliar os seus resultados. 

4. Analisar a diversidade, povos originários( africanos ) na 

formação do Brasil. 

Resumo do Assunto:    O objetivo  é compreender a diversidade etnicoracial na 

formação do povo brasileirro, identificando os mecanismos de 

inserção dos negros no Brasil, e perceber que as  manifestações 

culturais são fundamentais  para a História local e na formação 

de identidades. 

Link de vídeo para 

consulta: 

• https://www.youtube.com/watch?v=KwUIn0BSJhM 

• http://www.youtube.com/watch?v=4yrq0nsdGl8&feature=fv

sr 

• http://www.youtube.com/watch?v=s5JouX1pQME 

• http://www.camara.gov.br/internet/tvcamara/?lnk=BAIXE-

E-USE&selecao=BAIXEUSE&nome=baixeEducacaoInt 

• http://www.escolakids.com/o-povo-brasileiro.htm 

• http://cienciahoje.uol.com.br/especiais/genetica-e-

arqueologia-de-maos-dadas/a-formacao-do-povo-

brasileiro 

Link de texto para 

consulta: 

https://novaescola.org.br/arquivo/africa-brasil/cultura-afro-

brasileira.shtml 

http://www.brasilescola.com/historiab/a-resistencia-dos-

escravos.htm 

https://brasilescola.uol.com.br/historiag/brasileiro.htm 

https://escolakids.uol.com.br/historia/o-povo-brasileiro.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=KwUIn0BSJhM
http://www.youtube.com/watch?v=4yrq0nsdGl8&feature=fvsr
http://www.youtube.com/watch?v=4yrq0nsdGl8&feature=fvsr
http://www.youtube.com/watch?v=s5JouX1pQME
http://www.camara.gov.br/internet/tvcamara/?lnk=BAIXE-E-USE&selecao=BAIXEUSE&nome=baixeEducacaoInt
http://www.camara.gov.br/internet/tvcamara/?lnk=BAIXE-E-USE&selecao=BAIXEUSE&nome=baixeEducacaoInt
http://www.escolakids.com/o-povo-brasileiro.htm
http://cienciahoje.uol.com.br/especiais/genetica-e-arqueologia-de-maos-dadas/a-formacao-do-povo-brasileiro
http://cienciahoje.uol.com.br/especiais/genetica-e-arqueologia-de-maos-dadas/a-formacao-do-povo-brasileiro
http://cienciahoje.uol.com.br/especiais/genetica-e-arqueologia-de-maos-dadas/a-formacao-do-povo-brasileiro
https://novaescola.org.br/arquivo/africa-brasil/cultura-afro-brasileira.shtml
https://novaescola.org.br/arquivo/africa-brasil/cultura-afro-brasileira.shtml
http://www.brasilescola.com/historiab/a-resistencia-dos-escravos.htm
http://www.brasilescola.com/historiab/a-resistencia-dos-escravos.htm
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/brasileiro.htm
https://escolakids.uol.com.br/historia/o-povo-brasileiro.htm
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Leia atentamente e responda. 

Música: Samba Enredo 2009 - A Mangueira Traz Os Brasis do Brasil Mostrando a Formação do Povo Brasileiro 
G.R.S. Estação Primeira de Mangueira (RJ) / Composição: Lequinho, Jr.Fionda, Gílson Bernini e Gusttavo. 
  

“Deus me fez assim filho desse chão 
Sou povo, sou raça... miscigenação 

Mangueira viaja nos brasis dessa nação 
O branco aqui chegou 

No paraíso se encantou 
Ao ver tanta beleza no lugar 
Quanta riqueza pra explorar 

Índio valente guerreiro 
Não se deixou escravizar, lutou... 

E um laço de união surgiu 
O negro mesmo entregue a própria sorte 

Trabalhou com braço forte 
Na construção do meu Brasil 

É sangue, é suor, religião 
Mistura de raças num só coração 
Um elo de amor à minha bandeira 

Canta a Estação Primeira 
Cada lágrima que já rolou 

Fertilizou a esperança 
Da nossa gente, valeu a pena 

De Norte a Sul desse país 
Tantos brasis, sagrado celeiro 

Crioulo, caboclo, retrato mestiço, 
De fato, sou brasileiro! 

Sertanejo, caipira, matuto... sonhador 
Abraço o meu irmão 

Pra reviver a nossa história 
Deixar guardado na memória... o seu valor 

Sou a cara do povo... Mangueira 
Eterna paixão 

A voz do samba é verde e rosa 
E nem cabe explicação”. 

  
Música disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=ClN3B5A5qZk. Acessado em: 13/12/2020. 

 

Você já observou como a população brasileira é variada 

em sua composição étnica? Isso se deve ao fato de 

miscigenação, ou seja, a mistura de raças que 

aconteceu no Brasil no processo de ocupação do 

território. Por miscigenação entende-se a mistura das 

diversas etnias, que deu origem a novas populações que resguardaram traços físicos e 

também culturais de ambas as suas matrizes. 

                                                                                                                                                     Imagem: Reprodução 

http://www.youtube.com/watch?v=ClN3B5A5qZk
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 Foi assim que tudo começou: 

 

 Nativos: denominados indígenas. Povos que habitavam 

o território antes mesmo da chegada dos Portugueses.  

 

Índios respectivamente das tribos: 

Assurinis do Xingu, tapirapés, caiapós, tapirapés, ricbactas e bororos 

 

 

 

 Portugueses: povos que vieram de Portugal 

para o território brasileiro. 

 

 

 

 

 Negros africanos: capturados na África e 

trazidos para o Brasil para serem escravizados. 

 

 

A população brasileira possui as seguintes raças: branco, negro, indígena e pardo. 

 

Fonte de imagens: http://professoragabrielameireles.blogspot.com/ 
https://www.publico.pt/2012/07/03/jornal/tambem-houve-castrati-portugueses-24791971 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Povos_ind%C3%ADgenas_do_Brasil#/media/Ficheiro:Brazilian_indians_00
0.JG 
https://conhecimentocientifico.r7.com/como-eram-os-navios-negreiros-que-traziam-os-africanos-para-
o-brasil/ 
 
                                                                                 

                                                                                                               Pesquise um pouco mais 

 

 Livro: História e Cultura Afro-brasileira e Indígenas 

págs.37 a 43 
  VÍDEO: https://www.youtube.com/watch?v=KwUIn0BSJhM 

 

 

                                                                

Questão 1.  

São colocados como os principais elementos formadores da nação brasileira: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Assurinis_do_Xingu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tapirap%C3%A9s
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caiap%C3%B3s
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ricbactas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bororos
https://www.youtube.com/watch?v=KwUIn0BSJhM
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a) Portugueses, os africanos e os imigrantes árabes, japoneses, italianos e alemães. 

b) Imigrantes italianos, africanos e os imigrantes árabes. 

c) Os indígenas -nativos brasileiros, os europeus brancos e os africanos, povo que aqui 
foi escravizado. 

d) Os africanos negros escravizados, os europeus e os imigrantes árabes. 

 

Questão 2.- Leia: 

 

I.  A chegada dos portugueses em território brasileiro deu início a miscigenação com os 

grupos indígenas e negros africanos, trazidos como escravos. 

II. Com a chegada dos negros africanos para servir de mão de obra escrava, amplia-se 

o processo de miscigenação. 

III. O Brasil, historicamente, sempre foi dividido em raças e viviam harmoniosamente. 

 

Assinale a correta: 

a) apenas a I está correta 

b) apenas a I e a II estão corretas 

c) apenas a II e a III estão corretas 

d) apenas a III está correta 

Leia atentamente e responda: 
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CULTURA AFRO-BRASILEIRA 

       O tráfego de escravos marcou o povoamento do 

Brasil por povos que viviam em diversas regiões do 

continente africano. Os africanos e seus descendentes 

influenciaram grandemente a formação cultural 

brasileira. A presença africana e afro-brasileira é notável 

na família, no vocabulário, na religião, na música, na 

dança, na culinária e na arte. 

       A África não é um país, mas um continente com 

muitos países, e cada qual com etnias diferentes. 

       Quando os portugueses chegaram à África, no século XV, o escravismo já existia 

nesse continente. Com os portugueses, começou o tráfego de escravos para o Brasil, 

principalmente pelos Navios Negreiros. Os traficantes portugueses trocavam escravos 

por armas de fogo, munição, tecidos, sal, aguardente, fumo, açúcar, etc. 

        Em geral, os africanos que vieram para o Brasil pertenciam a dois grupos culturais: 

 Bantos: originários da Angola, Moçambique e Congo. 

 Sudaneses: procedentes da Guiné, Daomé e Costa do Marfim. 

        É importante saber que os negros sempre reagiam à sua condição de escravos, 

assim como os indígenas. Muitos escravos se suicidavam e outros fugiram, 

embrenhando-se na mata. 

        Quando os escravos conseguiam se organizar em grupo, organizavam revoltas ou 

fugiam. Nas fugas coletivas, escondiam-se em lugares de difícil acesso, onde fundavam 

comunidades, conhecidas como quilombos. Praticavam a pesca, a agricultura de alguns 

produtos e a criação de animais de pequeno porte. Muitos quilombos chegaram até fazer 

comércio com os povoados próximos. 

        Os quilombos representaram a mais importante forma de resistência dos escravos. 

Apesar de existirem quilombos em todo território brasileiro, o mais conhecido foi o 

Quilombo dos Palmares, em Alagoas. Domingos Jorge Velho foi contratado pelo governo 

de Pernambuco para destruir o quilombo. Ele organizou uma grande expedição e atacou 

Palmares. Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, foi atingido por tiros e seus homens 

foram massacrados. Zumbi conseguiu sobreviver e escondeu-se. Mas foi denunciado às 

forças do governo. Em 20 de novembro de 1695, ele foi morto em Recife. 

 

Disponível em: https://www.ahoradecolorir.com.br/2017/07/atividade-sobre-cultura-afro-
brasileira.html.Acesso em 10/06/2020 

https://www.ahoradecolorir.com.br/2017/07/atividade-sobre-cultura-afro-brasileira.html.Acesso%20em%2010/06/2020
https://www.ahoradecolorir.com.br/2017/07/atividade-sobre-cultura-afro-brasileira.html.Acesso%20em%2010/06/2020
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                                                                                                                       Pesquise um pouco mais 

 

 Livro: História e Cultura Afro-brasileira e Indígenas 

págs.84 a 93 
 VÍDEO:  Senzala e vida escrava. (escravidão) 

http://www.youtube.com/watch?v=4yrq0nsdGl8&feature=fvsr 

 
 

Questão 3 

Uma população, com origem comum, sustentou a economia do país durante vários anos 

por meio de seu trabalho, embora tenha sido trazida à força para o Brasil. Boa parte de 

nossa cultura, práticas sociais, religiões, tradições e costumes está associada a valores 

oriundos desse povo. 

O fragmento acima faz referência a que elemento étnico constituinte da população 

brasileira? 

a) Imigrantes árabes. 

b) Africanos 

c) Imigrantes japoneses. 

d) Indígenas 

 

Questão 4. As culturas africanas e afro-brasileiras encontram-se inseridas no nosso 

cotidiano. Acerca do tema, é correto afirmar: 

1.  A cultura afro-brasileira é o conjunto de manifestações culturais do Brasil que sofreram 

algum grau de influência da cultura africana desde os tempos do Brasil colônia até os 

nossos dias. 

2. A cultura africana chegou ao Brasil, em sua maior parte, trazida pelos escravos negros 

na época do tráfico dos escravos. 

3. Encontramos traços fortes da cultura africana em vários aspectos da cultura brasileira, 

como por exemplo, o folclore, a culinária, a música popular e até mesmo a religião. 

4. Tradicionalmente desvalorizadas durante a época colonial, atualmente a cultura 

brasileira de origem africana passa por uma revalorização a partir do século XX que 

continua até os dias de hoje. 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=4yrq0nsdGl8&feature=fvsr
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. 

 

a) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4. 

b) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4. 

c) São corretas apenas as afirmativas 2 e 4. 

d) São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4. 

 

Questão 5 

 

Leia: 

 

I. A cultura nos aproxima ou nos distancia, dependendo da percepção obtida 

pelo olhar de cada ser. 

II. Os estudos comprovam que os negros sempre aceitaram sem movimentos de 

resistência à sua condição de escravos. 

 III. Após o “fim da escravidão”, os negros foram lançados à própria sorte sem 

moradia, alimentação, educação e, principalmente, sem dignidades. O 

preconceito racial persiste até os dias atuais não por falta de lutas para removê-

lo da sociedade, pois em vários momentos da história elas se fizeram presentes. 

 

De acordo com as afirmativas acima assinale a alternativa correta: 

 

a) apenas a I está correta 

b) apenas a I e a II estão corretas 

c) apenas a II e a III estão corretas 

d) apenas a III está correta 
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ATIVIDADE REMOTA - Nº 01 

6º ANO  

 

Mensagem para o aluno: 

 

O que é arte, afinal? Precisamos apresentar um conceito? Sugiro que apenas 

sintam a arte. Para isso, a ideia do nosso caderno é pensar sobre ela, refletir sobre o 

belo e como a estética constitui a nossa identidade. A sensibilidade, o pensamento, as 

emoções e as subjetividades são essenciais para a aprendizagem.  

Essa nova fase do aprender é cheia de desafios. Vamos encarar?  

Crie! Quando criamos nos sentimos úteis.  

Critique! Críticas nos impulsionam a novos caminhos.  

Expresse! Através da expressão podemos revelar nossos pensamentos e 

desenvolver a confiança.  

Reflita! Pensando tudo parece fazer sentido.  

Ou simplesmente sinta! Aprecie o sentido estético de algo tentando fechar os 

olhos, imaginando as cores, as formas... 

  A nossa jornada começa aqui! 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

 

TEMA:  IDENTIDADE 

Conteúdo da atividade:  Arte e colorismos – Estímulo a percepção de 

processos estéticos e identitários, considerando as 

influências de matrizes africanas e indígenas; 

Elementos básicos do desenho (plano, ponto, linha, 

volume e forma) 

Habilidades que vamos 

trabalhar: 

Analisar os elementos constitutivos das Artes Visuais 

(ponto, linha, forma, direção, cor, tom, escala, 
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dimensão, espaço, movimento etc.) na apreciação de 

diferentes produções artísticas. 

Experimentar e analisar diferentes formas de 

expressão artística (desenho e pintura) 

Conhecer e validar as diversas formas de expressão 

da arte visual presentes na cultura afro- brasileira. 

Link de vídeo para 

consulta: 

https://artsandculture.google.com/streetview/pinacote

ca-do-estado-de-s% 

 

https://www.culturagenial.com/artistas-brasileiros-

obras/ 

 

ATIVIDADE A SER REALIZADA 

Faça a leitura da imagem, leia o texto e responda as questões que seguem 

 

Crédito: Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires 

 

 

 

ABAPORU: A HISTÓRIA DO QUADRO MAIS VALIOSO DA ARTE 

BRASILEIRA 

Em 11 de janeiro de 1928, a pintora Tarsila do Amaral (1886-1973) acordou 

ansiosa. Era aniversário de seu marido, o escritor Oswald de Andrade (1890-1954), e ela 

tinha preparado uma surpresa: um quadro de 85 centímetros por 73 centímetros, pintado 

em segredo nos últimos meses. 

Com seu jeito afobado e verborrágico, Oswald nem deixou que artista explicasse 

a obra. Foi logo elogiando, dizendo que era a coisa mais incrível que ela já tinha feito. "É 

excepcional este quadro", dizia ele. "É o homem plantado na terra." 

https://artsandculture.google.com/streetview/pinacoteca-do-estado-de-s%C3%A3o-paulo/ogFzI8ChtO96vg?hl=pt-BR&sv_lng=-46.6336564&sv_lat=-23.5342557&sv_h=15.244630649063012&sv_p=0.10330250803291108&sv_pid=5tGZGyaf1Il8mEZioUFasA&sv_z=0.06419975775598141
https://artsandculture.google.com/streetview/pinacoteca-do-estado-de-s%C3%A3o-paulo/ogFzI8ChtO96vg?hl=pt-BR&sv_lng=-46.6336564&sv_lat=-23.5342557&sv_h=15.244630649063012&sv_p=0.10330250803291108&sv_pid=5tGZGyaf1Il8mEZioUFasA&sv_z=0.06419975775598141
https://www.culturagenial.com/artistas-brasileiros-obras/
https://www.culturagenial.com/artistas-brasileiros-obras/
https://www.bbc.co.uk/portuguese/topics/37dcc888-51a7-4470-82d8-8ef2b811d482
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No mesmo dia, Oswald mostrou o presente para um de seus amigos, o poeta Raul Bopp 

(1898-1984). E juntos começaram a enxergar ali, naquela figura enigmática, um índio 

canibal, um homem antropófago, aquele que iria devorar a cultura para se apossar dela 

e reinventá-la. 

Tarsila empolgou-se com a interpretação e correu para um velho dicionário de 

tupi-guarani. Ali encontrou as palavras "aba" e "poru" - "homem que come". Estava 

batizado aquele que se tornaria o mais valioso quadro da arte brasileira, Abaporu. 

Fonte:BBC News Brasil. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/geral-

47808327  

Agora responda as questões 1 e 2: 

01 -  No trecho (...) “aquele que iria devorar a cultura para se apossar dela e 

reinventá-la.” aponta os ideais dos modernistas. De acordo com o texto o que 

queriam estes artistas? 

A) romper com a arte estrangeira e criar uma arte bem brasileira.   

B) recuperar os elementos da vanguarda européia.   

C) copiar a arte estrangeira tradicional.   

D) buscar novos valores importados.  

 

02 - Essa tela foi batizada de Abaporu por Oswald de Andrade em uma junção 

dos vocábulos tupis aba (homem), pora (gente) e ú(comer). Sendo assim, seu 

significado é  

A) "homem que come gente"  

B) "homem que reinventa" 

C) “bicho que come” 

D) “índio devorado”  

 

03 - Observe o quadro de Cândido Portinari. Ele retrata um trabalhador negro - 

típico das fazendas de café do século vinte, com uma enxada nas mãos e 

plantações ao fundo. Na pintura, o modelo aparece com os braços e pés maiores 

que o resto do corpo. Essa deformação das figuras era traço marcante do pintor, 

representava a sua necessidade  

 

https://masp.org.br/acervo/obra/o-lavrador-de-cafe 

https://www.bbc.com/portuguese/geral-47808327
https://www.bbc.com/portuguese/geral-47808327
https://masp.org.br/acervo/obra/o-lavrador-de-cafe
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a) Mostrar o quanto o rapaz era grande, como são os brasileiros 

b) Criticar os negros 

c) Mostrar a desvalorização de negros de pés e mãos grandes.  

d) Valorizar o trabalhador brasileiro e demonstrar a figura dramática e comovente do 

negro, marcado pelo sofrimento do trabalho duro nas fazendas. 

 

 

Fonte: Compilação do autor  

 

Para responder a questão 04: 

● Cante a música Aquarela!  

● Desenhe o que vier à sua cabeça. Alguma coisa que te represente. O que 

quiser...Em qualquer lugar.. (OPA! CUIDADO para não desenhar em lugares 

não permitidos) 

Não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio 

público ou privado mediante manifestação artística, desde que consentida pelo 

proprietário, Art.65 da Lei n. 12.408, de 25 de maio de 2011 (Brasil, 2011) 

04 - Assinale a alternativa correta sobre poesia de Toquinho: 

A) Nessa primeira quadra de versos, Toquinho não dita normas, mas dá liberdade 

de expressão. 

B) O poeta deixa claro que só pode desenhar numa folha especial, papel timbrado 

ou algo do tipo 

C) Todos precisamos saber tudo o tempo todo 

D) Segundo o autor, o fim de um caminho sempre temos que adivinhar onde vai dar 
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05 -  Observe a ilustração da literatura de cordel 

 

fonte:memoriasdapoesiapopular 

 

A literatura de cordel é muito conhecida por suas xilogravuras (gravuras em 

madeira), que ilustram as páginas dos poemas. Gravura é uma das técnicas mais 

antigas de se obter uma imagem e é muito utilizada por artistas populares 

nordestinos.    

 

Os artistas preferem utilizar a xilogravura na produção de folhetos de cordel 

porque  

  

A) realça a importância de não usar computador  

B) é mais moderno  

C) demonstra a utilidade desses textos para a catequese.  

D) manutenção dessa tradição popular.  

 

  

https://memoriasdapoesiapopular.com.br/tag/antonio-carlos-de-oliveira-barreto/
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ESCOLA: 

DATA: 

NOME: 

PROFESSOR(A): 

TURMA: 

GABARITO  

CADERNO DE ATIVIDADES REMOTAS 

Nº 1 –  6º ANO 

INSTRUÇÕES GERAIS: 

1. Preencha o cabeçalho completo corretamente antes de começar a 
responder as questões. 

2. Você deverá entregar essa folha de resposta quando for pegar o 
próximo caderno. 

3. Seu caderno contém 10 disciplinas. Confira! 

4. Você irá usar este caderno de acordo com as orientações de sua 
escola. 

5. Ao fazer as questões, leia cada questão atentamente. 

6. Registre suas respostas com caneta de tinta azul ou preta no 
gabarito com um “X”, não utilize pontos, traços ou qualquer outro 
sinal diferente. 

7. Marcação dupla, a lápis ou ilegível poderá mostrar que você teve 
dúvidas, então, tente tirar todas as suas dúvidas antes de marcar 
no gabarito. 

8. Evite rasura para não prejudicar seu desempenho. 

9. Lembre-se que os piores inimigos de um bom estudo são a pressa 
e a falta de atenção. 

 

Bons estudos! 
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CADERNO DE ATIVIDADES REMOTAS 

Nº 1 –  6º ANO 

GABARITO: 

  

 DISCIPLINAS PORTUGUÊS  MATEMÁTICA  CIÊNCIAS 

QUESTÕES 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ALTERNATIVAS 

A A A A A A A A A A A A A A A 

B B B B B B B B B B B B B B B 

C C C C C C C C C C C C C C C 

D D D D D D D D D D D D D D D 

 

 

  

 DISCIPLINAS HISTÓRIA  GEOGRAFIA  INGLÊS 

QUESTÕES 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ALTERNATIVAS 

A A A A A A A A A A A A A A A 

B B B B B B B B B B B B B B B 

C C C C C C C C C C C C C C C 

D D D D D D D D D D D D D D D 

 

 

  

 DISCIPLINAS CULTURA  ARTES  FILOSOFIA 

QUESTÕES 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

ALTERNATIVAS 

A A A A A A A A A A A A A A A 

B B B B B B B B B B B B B B B 

C C C C C C C C C C C C C C C 

D D D D D D D D D D D D D D D 
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