
AULA 6 ANO 03/07

PERÍODO: RELIGIÃO

Aula 1 / dia:    03/07/2020

Base Nacional curricular

Unidade temática
Crenças religiosas e filosofias de vida

Objetos do conhecimento Ensinamentos da tradição escrita

Habilidade desenvolvida (EF06ER03) Reconhecer, em textos escritos,
ensinamentos relacionados a modos de ser 
e viver.

Conteúdo trabalhado Vocação e profissões.

    Para refletir:
1. Se de fato acreditamos que a vida é um presente que recebemos do Criador, que atitu-
des devemos ter em relação a ela no nosso dia a dia?
2. Que vocação e profissão você acha que vai seguir?

 

PERÍODO: MATEMÁTICA

Aula 4 / dia: 03/07/2020        

Base Nacional curricular

Unidade temática Números 

Objetos do conhecimento Operações: (adição, subtração, multiplicação, 
divisão e potenciação) com números naturais.

Habilidade desenvolvida EF06MA03

Conteúdo trabalhado Problemas com as quatro operações.

                                                     TRABALHO DE AVALIAÇÃO

OBS.: ENTREGAR NA ESCOLA

1) Resolva as expressões numéricas:
a) ( 3x5 ) + ( 31x3 )=
b) ( 40 : 2 ) + ( 3x9 )=
c) ( 847x2 ) – 137=
d) 9450 – 1325 + ( 5x5 )=
e) ( 848 : 2 ) + ( 136x2 )=



2) Resolva as operações:
a) 1835+1600=
b) 4637+1350=
c) 3465-1325=
d) 4752-325=
e) 13450x3=
f) 3450x2=
g) 86486 : 2=
h) 96693 : 3=

PERÍODO: LÍNGUA PORTUGUESA

Aula 5 / dia: 03/07/2020      

Base Nacional Curricular

Competências específicas                                2

Unidade temática Unidade linguística/semiótica

Objetos do conhecimento Morfossintaxe

Habilidade desenvolvida (EF06LP04) Analisar a função e as flexões 
de substantivos e adjetivos e de verbos nos 
modos Indicativo, Subjuntivo e Imperativo: 
afirmativo e negativo.

Conteúdo trabalhado Substantivo

       Para finalizarmos a classificação dos substantivos, observe a explicação abaixo:

        Substantivos concretos e abstratos:

        Concretos: são os substantivos que nomeiam seres de existência autônoma, isto é,
que não dependem de outro ser para existir e que podem ser reais ou imaginários: lápis,
país, bruxa, folclore, personagem, Monteiro Lobato, ...

        Abstratos: são os substantivos que nomeiam seres de existência não autônoma, isto
é,  que  dependem  de  outro  para  existir.  Designam  sentimentos,  ações  e  qualidades:
tristeza, medo, beleza, vaidade, ...

      Substantivos coletivos:

      São  os  substantivos  que,  mesmo  estando  no  singular,  transmitem  a  ideia  de
agrupamento de vários seres da mesma espécie. 

     Exemplos:

    clientela: de clientes, de fregueses.               
    elenco: de artistas, de atores.               
     turma: de estudantes, de trabalhadores, ...
    fauna: conjunto de animais de uma região.
    flora: conjunto de plantas de uma região.



   Exercícios:

1. O substantivo “gato” é concreto ou abstrato? ______________________

2. O substantivo “ alegria” é concreto ou abstrato? ____________________

3. Quais dos substantivos a seguir são coletivos (referentes a um grupo)?
 

a) cachorro    b) plateia   c) bando   d) homem   e) casa    f) biblioteca

Fonte: William Roberto Cereja e Thereza Cochar de Magalhães. Gramática Reflexiva. São Paulo: 
Atual, 2008.

PERÍODO: GEOGRAFIA

Aula 2 / dia: 03.07
Base Nacional curricular

Unidade temática Terra e universo
Objetos do conhecimento Forma, estrutura e movimentos da Terra.
Habilidade desenvolvida (EF06CI11)
Conteúdo trabalhado RELEVO TERRESTRE

RELEVO TERRESTRE (Continuação)

O relevo é a parte mais superficial da Crosta Terrestre. É o local de habitação do ser
humano e da maior parte dos animais terrestres. Em resumo, podemos definir o relevo
como o conjunto de formas físicas que compõem a superfície da Terra.

Tipos de relevo
Para melhor estudar e compreender as suas dinâmicas de formação e transformação,
dividiu-se o relevo em alguns tipos principais, com base em suas fisionomias externas,
são eles: montanhas, planaltos, planícies e depressões.

1 - Montanhas:  são formas de relevo que apresentam elevações e altitudes superiores
em comparação com regiões imediatamente vizinhas. Alguns autores afirmam que uma



elevação no relevo só pode ser considerada como formação montanhosa se possuir mais
de 300 metros de altitude em relação ao relevo que se encontrar ao redor.


