
ATIVIDADES 
ESCOLA SÃO MIGUEL

6° ANO



Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano : História 6º ano Professor (a)Cristiane Bartz de Ávila

 

Período do ano Carga horária semanal 20h- 10h Escola São 
Miguel

III trimestre  

Aula 1 / dia:            09.12. 2020  e  10.12.2020                                      

Base Nacional curricular

Competências específicas  (numerar ao lado)     1; 2;

Unidade temática Lógicas de organização política

Objetos do conhecimento A passagem do mundo antigo para o 
mundo medieval
A fragmentação do poder político na Idade 
Média

Habilidade desenvolvida EF06HI14) Identificar e analisar diferentes 
formas de contato, adaptação ou exclusão 
entre populações em diferentes tempos e 
espaços.

Conteúdo trabalhado  O papel da mulher na Grécia e em 
Roma, e no período medieval;

    Bom dia! 

Vamos ver as respostas da atividade de avaliação.

1. A
2. B.
3. A.

Copie o seguinte texto. Esse é nosso último conteúdo deste ano.

   O papel da mulher na Grécia e em Roma, e no período medieval

     A Grécia Clássica era formada por inúmeras cidades-estados, cada uma possuindo uma
organização  própria  em  termos  de  política  e  economia.  Atenas  dentre  várias  outras,
sobressaiu-se e tornou-se símbolo de desenvolvimento cultural, intelectual e de sociedade
democrática e livre, servindo de parâmetro para a política até hoje. Nela, todos os cidadãos
participavam das decisões da pólis  por  meio de assembleias em praça pública (ágora).
Embora seja uma experiência original e digna de admiração, é preciso lembrar que poucos
possuíam o título de cidadão (condição essencial para participar da pólis), pois implicava
uma série de requisitos, entre eles, não ser estrangeiro e ter escravos para que o cidadão
estivesse liberado das tarefas  braçais  para  se  dedicar  aos assuntos  políticos.  Ou seja,
estrangeiros, mulheres, escravos e crianças ficavam a margem desse processo. 



     Nesse contexto, Salles (1987) afirma que as mulheres eram divididas em três tipos: as
esposas,  que ficavam restringidas ao espaço familiar  (gineceu)  não tendo praticamente
contato com outros homens que não fossem da família e tinham a tarefa de gerar filhos
legítimos; as concubinas, que ajudavam seus senhores nas tarefas diárias (escravas ou
livres);  e  as  cortesãs.  Entre  essas  últimas  haviam  diferenças:  as  mais  belas  eram
conhecidas como hetairas, muitas vezes serviam de inspiração para artistas e filósofos,
desfrutavam  de  amores  e  paixões,  participavam  dos  banquetes  e  algumas  inclusive
acompanhavam cidadãos em atividades públicas da pólis, e até mesmo haviam estátuas
construídas  em  sua  homenagem.  Diferente  das  esposas  que  não  recebiam  nenhuma
instrução, as prostitutas eram iniciadas nas artes, na música, na dança, e em alguns casos,
participavam dos debates filosóficos. 
     Também para filósofos como Platão e Aristóteles, o verdadeiro amor só era possível
entre os homens (dotados de razão), pois as mulheres eram símbolo das virtudes sensíveis
e dos prazeres físicos, condições estas que as impediam de alcançar a plenitude da razão.
Para Plutarco, era impossível o amor verdadeiro entre homem e mulher porque entre eles
era natural o desejo carnal e tal união só podia ser física e não espiritual. Sendo natural
então que mesmo as esposas (mulheres livres) não pudessem participar da polis, uma vez
que não tinham capacidade do uso pleno da razão. Dessa forma, todas as mulheres eram
excluídas da participação política, papel esse essencial para os gregos. As “esposas” dos
cidadãos  possuíam  a  garantia  do  respeito  e  proteção  do  Estado;  as  prostitutas  não
possuíam nenhuma garantia, vivendo a ameaça constante da miséria, contudo, em um certo
sentido as mais famosas eram mais livres e tinham mais acesso ao mundo público que as
esposas. Entretanto, ambas tinham em comum sua exclusão do espaço público e o risco de
passarem fome, pois mesmo as esposas só eram reconhecidas enquanto tal, uma vez que
ao  ficarem  viúvas  perdiam  sua  condição  natural  de  proteção e  mesmo  aquelas  que
tentassem  continuar  os  negócios  do  marido  encontravam  dificuldades  devido  ao
preconceito, vendo-se muitas vezes obrigadas a se entregarem a prostituição.
     Diferente das cidades-estados da Grécia, a sociedade romana possuía uma organização
de Estado mais flexível. O título de cidadania era concedido a todo indivíduo romano livre e
mesmo às cidades (classe dirigente) aliadas da Itália, e neste sentido era mais amplo que a
abrangência grega, contudo a participação dos romanos nas decisões políticas era muita
mais formal que prática, já que incorporaram o modelo de participação representativa (não
direta) dos cidadãos. Isto significa que as decisões eram hierarquizadas, realizadas de uma
instância para outra, diferente das assembleias gregas que todos podiam participar e opinar,

https://espacoacademico.wordpress.com/2012/01/07/o-papel-das-mulheres-no-mundo-greco-romano/mulheres-mirem-se-no-exemplo4/


sendo  decidido  em  praça  pública  os  rumos  da  cidade.  Ou  seja,  os  romanos  jamais
democratizaram de  fato  sua  estrutura  política;  em sua  raiz  mantiveram-se  aristocratas,
incorporando os plebeus (classe mais pobre) apenas formalmente para diminuir os conflitos
internos. Diferente dos gregos, também seu sistema republicano centralizador 
     Segundo Salles (1987), apesar das diferenças de organização de uma e outra sociedade
e mesmo por se tratar de épocas diferentes (Roma do século II  e I  a.C),  em ambas a
miséria  e  a  ameaça  de  fome  eram  constantes.  Também,  grande  parte  das  pessoas
encontravam-se excluídas do processo de participação política e com as mulheres esta
realidade não era diferente. É importante frisar que as mulheres romanas gozavam de maior
liberdade, pois mesmo as esposas podiam circular nas ruas e participar dos banquetes.
Contudo,  a  prostituição  era  ainda  mais  acentuada  e  visível  nas  ruas  e  nos  banquetes
romanos. Aliás, para Salles (1987), a prostituição nestas sociedades era um componente
estrutural da ordem social, pois tratava-se de higiene pública das mulheres e das crianças
de  nascimentos  livres.  Para  os  pobres  em ambas  as  sociedades,  diz  Salles  (1987),  o
nascimento de uma menina significava apenas mais uma boca para comer, sendo comum o
abandono e a prostituição precoce. Aliás, as meninas, ricas ou pobres, eram expostas, no
primeiro  caso  para  arranjarem  um  bom  casamento  e  no  segundo,  para  tornarem-se
prostitutas.  Em Roma,  também  havia  hierarquia  entre  as  prostitutas:  as  mais  famosas
detinham  privilégios,  e  não  apenas  financeiros,  pois  há  relatos  de  influenciarem
politicamente  seus  amantes.  Mas  também elas,  a  exemplo  das  gregas,  sofriam com a
ameaça constante de que a beleza sumiria e com ela a advinda da miséria. Portanto ser
mulher nessas sociedades, pobre ou rica, bonita ou feia, determinava seu destino imediato,
mas não a longo prazo pois todas coexistiam com a ameaça constante da miséria absoluta.
Para  ambas,  prostitutas  ou  esposas,  era  vedado  o  título  de  cidadãs,  contudo  o  papel
exercido de uma ou outra determinava o acesso maior ou menor à liberdade, e em alguns
casos na participação da vida pública, embora sem direito de voz.

Bom trabalho!
 



Aula 2 / dia:        16.12.2020  

Base Nacional curricular

Competências específicas  (numerar ao lado)   1; 2; 

Unidade temática Lógicas de organização política

Objetos do conhecimento A passagem do mundo antigo para o 
mundo medieval
A fragmentação do poder político na Idade 
Média

Habilidade desenvolvida EF06HI14) Identificar e analisar diferentes 
formas de contato, adaptação ou exclusão 
entre populações em diferentes tempos e 
espaços.

Conteúdo trabalhado O papel da mulher na Grécia e em 
Roma, e no período medieval;

Bom dia! 
Mulheres na Idade Média
     Além de exercerem o papel tradicional dito pela sociedade de esposas, mães e filhas,
também  se  ocupavam  de  diversos  outros  papéis  sociais.  Muitas  mulheres  tinham  uma
profissão e até conduziam alguma forma de negócio sem a tutela de seus maridos, de forma
autônoma.  Por  exemplo,  os  registros  documentais  de Paris do século  XIII apresentam
mulheres professoras, médicas, boticárias, tintureiras, copistas, miniaturistas, encadernadora
s, arquitetas,  mas  também  alguns  papéis  de  liderança  importantes,  tais
como abadessas e rainhas.  Além  disso,  as  mulheres  tinham  direito  de  voto
nas comunas burguesas. Entretanto, as violações, a prostituição e a inquisição foram fatores
de violência à mulher durante esse período.
     As Mulheres também se ocupavam de diversos outros papéis sociais. Muitas mulheres
tinham uma profissão e até  conduziam alguma forma de negócio  sem a tutela  de  seus
maridos,  de  forma  autônoma.  Por  exemplo,  os  registros  documentais  de Paris do século
XIII apresentammulheres professoras, médicas, boticárias, tintureiras, copistas, miniaturistas, 
encadernadoras, arquitetas,  mas  também  alguns  papéis  de  liderança  importantes,  tais
como abadessas e rainhas.  Além  disso,  as  mulheres  tinham  direito  de  voto
nas comunas burguesas.
     Concluindo, podemos salientar o quanto se avançou hoje se comparado ao passado, seja
em termos sociais (garantia de políticas públicas) como econômicos (acesso ao mundo do
trabalho) e mesmo políticos. Mas também, afirmar que ainda se está longe de baixar as
bandeiras de luta não apenas considerando a realidade precária de milhares de mulheres
que vivem no mundo oriental, mas também os limites cotidianos encontrados no ocidente.
Tanto no que diz respeito às relações afetivas mais equilibradas entre homens e mulheres
(questão  de  gênero),  como  condições  mais  adequadas  de  acesso  e  permanência  no
mercado de trabalho, e com especial destaque para participação limitada das mulheres no
mundo público da política. 
Disponível  em:  https://psibr.com.br/colunas/sexualidade-e-genero/marcela-pastana/quem-
eram-as-mulheres-queimadas-nas-fogueiras-da-inquisicao e
https://espacoacademico.wordpress.com/2012/01/07/o-papel-das-mulheres-no-mundo-greco-
romano/  e  https://pt.wikipedia.org/wiki/Mulheres_na_Idade_M%C3%A9dia#:~:text=As
%20Mulheres%20na%20Idade%20M%C3%A9dia,seus%20maridos%2C%20de%20forma
%20aut%C3%B4noma. Acesso em 28.11.2020
E você? Qual sua opinião sobre o papel da mulher no mundo de hoje! Vamos participar pelo
whatss. Beijos, boas férias! Se cuidem!

Bom trabalho!

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mulheres_na_Idade_M%C3%A9dia#:~:text=As%20Mulheres%20na%20Idade%20M%C3%A9dia,seus%20maridos%2C%20de%20forma%20aut%C3%B4noma
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mulheres_na_Idade_M%C3%A9dia#:~:text=As%20Mulheres%20na%20Idade%20M%C3%A9dia,seus%20maridos%2C%20de%20forma%20aut%C3%B4noma
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mulheres_na_Idade_M%C3%A9dia#:~:text=As%20Mulheres%20na%20Idade%20M%C3%A9dia,seus%20maridos%2C%20de%20forma%20aut%C3%B4noma
https://espacoacademico.wordpress.com/2012/01/07/o-papel-das-mulheres-no-mundo-greco-romano/
https://espacoacademico.wordpress.com/2012/01/07/o-papel-das-mulheres-no-mundo-greco-romano/
https://psibr.com.br/colunas/sexualidade-e-genero/marcela-pastana/quem-eram-as-mulheres-queimadas-nas-fogueiras-da-inquisicao
https://psibr.com.br/colunas/sexualidade-e-genero/marcela-pastana/quem-eram-as-mulheres-queimadas-nas-fogueiras-da-inquisicao
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rainha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Abadessa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Encaderna%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Miniaturismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Copista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tinturaria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Botic%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIII
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIII
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paris
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rainha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Abadessa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Encaderna%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Encaderna%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Miniaturismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Copista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tinturaria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Botic%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escola
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XIII
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paris


Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor

Educação Física / 5º ao 9º ano  Cleberson Reinhardt

Período do ano Carga horária semanal

3º Trim. / 2020  2 aulas – 90min
 

Aula 1 e 2 / dias: Dezembro                                  

Base Nacional curricular

Competências específicas   6, 7

Unidade temática Lutas

Objetos do conhecimento Lutas indígenas

Habilidade desenvolvida  (EF35EF15) (EF67EF16) (EF89EF18)

Conteúdo trabalhado Lutas indígenas no Brasil.

Leia o texto com atenção. 

Copiar e responder, somente as questões.

Huka-huka

Por Felipe Araújo

No mundo todo, as artes marciais são associadas à cultura oriental. Lutadores ícones como Bruce
Lee (China/EUA) e Miyamoto Musashi (Japão),  além dos famosos ninjas, comprovam esta regra.
Porém,  no  início  do  século  XXI  houve  uma  rápida  popularização  do  UFC  (Ultimate  Fighting
Championship).  Assim,  vários  lutadores  ocidentais,  principalmente  do  Brasil,  ganharam  fama
internacional.  Exemplos desta  nova fase das artes marciais  são a Família  Grace,  pais  do Jiu-Jitsu
brasileiro, Anderson Silva, Antônio Rodrigo "Minotauro" Nogueira, entre outros campeões.

Desconhecida entre o grande público, uma das artes marciais autenticamente brasileiras de maior
tradição é o Huka-huka. Este estilo de combate foi criado pelo povo indígena Bakairi e povos do
Xingu,  localizados no  Estado do Mato  Grosso.  O huka-huka é  bastante  praticado nessa  região  e
representa uma das modalidades dos Jogos dos Povos Indígenas, competição esportiva criada no ano
de 1996.

A luta é praticada com os atletas de joelhos. No ritual, um homem chefe, que é considerado o dono
da luta, vai até a parte central de uma arena e escolhe os adversários chamando-os pelo nome. Então
os lutadores ficam frente a frente, ajoelham-se e giram de forma circular em sentido horário. Eles se
encaram e começam a luta. O objetivo é levantar o oponente e depois levá-lo ao chão.

Fora de competições,  o huka-huka é um ritual tradicional para testar a  força de jovens índios.
Geralmente, é feito após o   Quarup, ritual Xingu de homenagem aos mortos. No amanhecer do dia
posterior ao Quarup, os campeões de cada tribo se enfrentam em competições de huka-huka. 

https://www.infoescola.com/autor/felipe-araujo/386/


Após o combate entre os adultos, grupos de jovens também se enfrentam para provar sua virilidade.

A arte marcial  indígena é tão eficiente que,  em São Paulo,  vem sendo testada na formação de
Policiais Militares. Outro campo em que o huka-huka marca presença é o UFC. Um exemplo é o
lutador  Anderson  Silva,  peso  médio  que  foi  até  o  Xingu  para  aprender  com  os  indígenas  que
originaram a  arte  marcial.  Silva  recebeu explicações  sobre  as  táticas  utilizadas  no  combate  e  foi
introduzido à luta da forma mais tradicional possível: pintura especial no corpo, panos grossos para
proteção das articulações, pele de onça na cintura e um colar feito de placas de caramujos no pescoço.

Os indígenas do Xingu revelaram ao lutador que possuem um cinturão, que fica com o último
campeão entre as lutas tribais. Silva participou de uma das lutas mas não durou nem 15 segundo na
arena.

Fontes:
http://esporte.uol.com.br/lutas/vale-tudo/ultimas-noticias/2012/02/04/anderson-silva-visita-o-xingu-e-
aprende-luta-local.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Huka-huka
http://www.funai.gov.br/indios/jogos/foto_principal/luta_corporal.htm

Responda de acordo com o texto.

1- Desconhecida entre o grande público, qual o nome de uma das arte marcial indígena, 
autenticamente brasileira?
2- Este estilo de combate foi criado por quais povos indígenas?
3- Em qual região, estado do Brasil?
4- Como a luta é praticada e qual seu objetivo?
5- Em qual cidade e para quem, essa arte marcial vem sendo testada?

Obs.: Como sempre, entregar as atividades no meu whats particular (foto) ou na escola. 

Identifique-as sempre.

http://www.funai.gov.br/indios/jogos/foto_principal/luta_corporal.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Huka-huka
http://esporte.uol.com.br/lutas/vale-tudo/ultimas-noticias/2012/02/04/anderson-silva-visita-o-xingu-e-aprende-luta-local.htm
http://esporte.uol.com.br/lutas/vale-tudo/ultimas-noticias/2012/02/04/anderson-silva-visita-o-xingu-e-aprende-luta-local.htm


Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel
Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)
Língua Inglesa/6º Rosani Cruz  
Período do ano Carga horária semanal
3º trimestre/2020  45 min.

Aula 1 / dia: 10/12/2020                                                 

Base Nacional curricular
Competências específicas 3
Unidade temática Gramática;
Objetos do conhecimento Presente Simples;
Habilidade desenvolvida EF06LI19;
Conteúdo trabalhado Leitura, tradução e interpretação.

     Leia o texto, traduza-o e tente responder às questões:

                       



Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

Religião/6º ano Rui Cesar de Avila Vilela

Período do ano Carga horária semanal

07/12 à 15/12 Um  período(45 minutos)

Aula 1 / dia:    11/12/2020

Base Nacional curricular

Unidade temática
Crenças religiosas e filosofias de vida

Objetos do conhecimento Princípios e valores éticos

Habilidade desenvolvida (EF09ER07) Identificar princípios éticos 
(familiares, religiosos e culturais) que 
possam alicerçar
a construção de projetos de vida.

Conteúdo trabalhado Cidadania

    

     Faça um relato sobre um dos assuntos trabalhados, na disciplina de esino reliogioso, no
ano de 2020.

   

     

      



Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

Matemática/6º ano  Maria

Período do ano Carga horária semanal

1º trimestre  

Aula 1 / dia: 07/12/2020                                                 

Base Nacional curricular

Competências específicas  (numerar ao lado) 2

Unidade temática Números

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

Habilidade desenvolvida EF06MA03

Conteúdo trabalhado Unidade de medida

                                                      Área de um quadrado

 Basta multiplicar a medida do lado por ela mesma.

Exemplo: um quadrado de 3 cm de lado

A= 3x3= 9 cm²

 Área do triangulo, multiplica a base pela altura e divide por dois.

Exemplo: um triângulo que mede 7 cm altura e 6 cm de base

A= (6x7):2=

A= 42:2=

A= 21 cm²

Um triângulo que mede 8 cm de base e 10 cm de altura.

Qual é a área?

A= (b x h) : 2=

A= (8x10):2=

A= 80:2=

A= 40 cm²



Aula 2 / dia: 09/12/2020       

Base Nacional curricular

Unidade temática Números

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

Habilidade desenvolvida EF06MA03

Conteúdo trabalhado Ângulos

                                                                 Ângulos
                                                         Revisar conteúdos

1) Calcule o complemento de:
a) Um ângulo de 60°

X=90°- x
X=90°- 60°
X=

b) Um ângulo de 25°
X=90°-x
X=90°-25°
X=

c) Um ângulo de 70°
X=90°-x
X=90°-70°
X=

2) Calcule o suplemento de:
a) Um ângulo de 130°

X=180°-x
X=180°-130°
X=

b) Um ângulo de 150°
X=180°-x
X=180°-150°
X=

3) Calcule o replemento:
a) Um ângulo de 220°

X= 360°-x
X=360°-220°
X=



Aula 3 / dia: 10/12/2020        

Base Nacional curricular

Unidade temática Números

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

Habilidade desenvolvida EF06MA03

Conteúdo trabalhado Polígonos

                                                                        Polígonos
                                                                  Número de lados

Nome de polígonos          n° de lados
Triangulo 3
Quadrilátero 4
Pentágono 5
Hexágono 6
Heptágono 7
Octógono 8
Eneágono 9
Decágono 10
Undecágono 11
Dodecágono 12
Pentadecágono 15
Icoságono 20

Polígonos que não constam na tabela:
13 polígonos de 13 lados
14 polígonos de 14 lados
17 polígonos de 17 lados
30 polígonos de 30 lados



Aula 4 / dia: 11/12/2020       

Base Nacional curricular

Unidade temática Números

Objetos do conhecimento Operações (adição, subtração. Multiplicação, 
divisão, e potenciação) com números naturais.
Divisão euclidiana.

Habilidade desenvolvida EF06MA03

Conteúdo trabalhado Polígonos

Exercícios:
Numere a primeira coluna de acordo com a segunda:
(1) triângulo tem
(2) octágono tem
(3) pentágono tem
(4) dodecágono tem
(5) icoságono tem
(6) exágono tem
(7) quadrilátero tem
(8) eneágono tem
(9) undecágono tem
(10) decágono tem

(   ) 20 lados
(   ) 10 lados
(   ) 8 lados
(   ) 11 lados
(   ) 9 lados
(   ) 6 lados
(   ) 5 lados
(   ) 3 lados
(   ) 12 lados
(   ) 4 lados



Escola Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

Língua Espanhola – 6º ano Fernanda

Período do ano Carga horária semanal

3° trimestre 1h/a

Aula 1 / dia: dezembro

Base Nacional curricular

Competências específicas(numerar ao lado) Não consta na BNCC

Unidade temática Não consta na BNCC

Objetos do conhecimento Não consta na BNCC

Habilidade desenvolvida Não consta na BNCC

Conteúdo trabalhado Números naturais

      
Escreve o nome dos números em espanhol, conforme a escrita abaixo:





Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

Ciências/ 6º ano  Maria

Período do ano Carga horária semanal

1º  trimestre  

Aula 1 / dia: 07/12/2020                                                  

Base Nacional curricular

Competências específicas  (numerar ao lado) 1-2-3

Unidade temática Terra e Universo

Objetos do conhecimento Forma, estrutura e movimento da terra.

Habilidade desenvolvida EF06CI11

Conteúdo trabalhado O solo.

                       Ecossistema – relação entre organismos texto do dia 12/11

          Responda

1) Como os organismos interagem em um ecossistema?

2) Como vive o tucano-toco?

3) Como se alimenta?

4) Como vive na época do acasalamento?

5) Onde ele fez o ninho?

6) O que há nos ecossistemas tropicais?

7) O que possibilita?

Aula 2 / dia: 09/12/2020      

Base Nacional curricular

Unidade temática Terra e Universo.

Objetos do conhecimento Forma, estrutura e movimentos da terra.

Habilidade desenvolvida EF06CI11

Conteúdo trabalhado O solo.

                  Responda- texto do dia 26/11



1) Como o ecossistema é formado?
2) Como se chamam os componentes?
3) Quais são os componentes vivos?
4) Quais são os fatores ambientais?
5) A água é um, qual a sua importância?
6) A água em abundância pode causar?

Aula 3 / dia: 10/12/2020      

Base Nacional curricular

Unidade temática Terra e Universo

Objetos do conhecimento Forma, estrutura e movimento da terra.

Habilidade desenvolvida EF06CI11

Conteúdo trabalhado O solo

                                                                Biodiversidade

      A diversidade de fauna é conhecida no Rio Grande do Sul inclui 1047 espécies, de 
tetrápodes (anfíbios, repteis, aves e mamíferos) e 270 de peixes de água doce.
      Em relação aos invertebrados, há registro de cerca de 700 espécies de aranhas, 500 de 
crustáceos e pelo menos 474 de moluscos. A flora estudada no estado abrange 
aproximadamente 5500 plantas terrestres e 2615 espécies de algas e cianobactérias, entre 
outros. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, o bioma Pampa já apresenta 54% de sua 
superfície convertida em áreas onde há ocupação dos seres humanos, enquanto o da Mata 
Atlântica ocupa menos que 8% de sua cobertura original no território gaúcho. 



Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

GEOGRAFIA - SEXTO ANO  

Período do ano Carga horária semanal

TERÇEIRO TRIMESTRE/SETEMBRO  90 min.

Aula 1 / dia 7-12 á 15-12-2020  terceiro trimestre

Base Nacional curricular

Competências específicas  (numerar ao lado) 1

Unidade temática NATUREZA, AMBIENTES E QUALIDADES 
DE VIDA 

Objetos do conhecimento BIODIVERSIDADE E CICLO HIDROLÓGICO

Habilidade desenvolvida EF06GE12

Conteúdo trabalhado  RECURSOS HIDRÍCOS  

ESCOLA  MUNICIPAL SÃO MIGUEL
GEOGRAFIA – SEXTO ANO ---- 
 Colocar data no caderno dia 07/12/2020- 
copiar o conteúdo  no caderno.

Pessoal- Hoje estudaremos os recursos hídri-
cos- água- e como estão distribuídos  pelo 
mundo.

Distribuição da água no mundo

A distribuição da água no mundo destaca-se pela maior pre-
sença nos oceanos e também pela não estabilidade da 
água doce nas diferentes partes do planeta.

É comum que muitas pessoas, ao observar o planeta Terra,
considerem que ele seja, na verdade, um “planeta Água”,
uma vez que a sua superfície é composta, em maior parte,
por essa substância. 
A distribuição da água no mundo pode ser observada a 
partir da composição dessa substância. Assim sendo, esse 
recurso pode aparecer de forma salgada – presente nos 
oceanos, mares e alguns lagos – e doce. Essa última, que é



a própria para consumo humano, pode apresentar-se ainda 
em diversas subdivisões. 

Podemos perceber que a maior parte da água existente no
mundo é salgada (97%) e está concentrada principalmente
nos  oceanos  e  mares,  mas  também presente  em alguns
lagos salinos, tais como o Mar de Aral e o Mar Morto. Essa
água não costuma ser muito utilizada para consumo ou em
atividades de irrigação e abastecimento, exceto em locais
onde  são  aplicadas  técnicas  de dessalinização  da  água,
que, embora útil para alguns países, ainda não apresenta
uma completa eficiência.

Os outros 3% restantes são formados pela água doce,  e
boa parte deles é própria para consumo. No entanto, desse
total, quase 70% encontram-se em calotas polares, sendo
inviáveis para a exploração e utilização. As águas subterrâ-
neas (29% da água doce), por sua vez, são a principal fonte
de captação de recursos hídricos no mundo, apresentando-
se nos lençóis freáticos e aquíferos, tais como o Aquífero
Guarani e também o Aquífero Alter do Chão, que possuem a
capacidade de absorver e filtrar a água. Já os rios e lagos
correspondem a apenas 0,9% de toda a água potável dispo-
nível  no  mundo,  mas  mesmo assim são  uma importante
fonte de obtenção desse recurso para muitas localidades e
precisam ser conservados.
Se falarmos,  então,  da distribuição da água doce própria
para consumo entre as diferentes partes da superfície ter-
restre, ou seja, entre as diversas localidades, podemos no-
tar como essa distribuição é naturalmente desproporcional.

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/aguas-subterraneas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/aguas-subterraneas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/geografia/dessalinizacaoagua.htm


As  Américas,  juntas,  reúnem  41%  de  todos  os  recursos
hídricos disponíveis, seguidas pela Ásia – maior e mais habi-
tado continente – com 30%, pela África com 10%, depois a
Europa com 7%, a Oceania com 5% e a Antártida com 5%.
O Dia Mundial da Água é comemorado em 22 de mar-
ço e apresenta como objetivo colocar em discussão assun-
tos importantes relacionados com esse recurso natural.

Fonte; https://brasilescola.uol.com.br/geografia/distribuicao-agua-no-
mundo

Aula 2 / dia ;dias 07/12  á 15/12/2020  terceiro trimestre
Base Nacional curricular

Competências específicas  (numerar ao 
lado)

1

Unidade temática NATUREZA, AMBIENTES E QUALIDADES 
DE VIDA

Objetos do conhecimento BIODIVERSIDADE E CICLO HIDROLÓGICO

Habilidade desenvolvida EF06GE12

Conteúdo trabalhado BACIAS HIDROGRAFICAS.
ESCOLA  MUNICIPAL SÃO MIGUEL
GEOGRAFIA – SEXTO ANO ---- 
 Colocar data no caderno dia 14/12/2020,
 copiar o conteúdo no caderno.
Bom dia Galera! 

Vamos continuamos  sabendo um pouco mais sobre Recursos 
Hídricos, falaremos sobre BACIA HIDROGRAFICA , saberemos 
o que são elas.

A Bacia Hidrográfica, também chamada de Bacia de Drenagem, é
uma região caracterizada pela captação de água da chuva que esco-
am pela chamada “rede de drenagem” (rede hidrográfica), formada
pelos cursos de água como riachos, córregos, ribeirões e os rios, seus
afluentes e subafluentes.
Em síntese, a bacia hidrográfica corresponde a uma área drenada por
um rio e seus afluentes. Importante destacar que dois aspectos são
primordiais para a constituição das bacias hidrográficas.

Gente/ O Brasil possui 12 regiões hidrográficas, das quais po-
demos destacar nove Bacias Hidrográficas ;

Bacia Amazônica

https://www.todamateria.com.br/bacia-amazonica/


Maior bacia hidrográfica do mundo, localizada na região norte do país,
com aproximadamente 7 milhões de Km2 de extensão, no qual cerca 
de 4 milhões de Km2 estão no território brasileiro. O principal rio da 
Bacia Amazônica é o rio Amazonas, sendo seus principais afluentes os
rios: Negro, Solimões, Madeira, Purus, Tapajós, Branco, Juruá, Xingu e 
Japurá.

Bacia do Tocantins-Araguaia
Maior bacia hidrográfica totalmente brasileira, a bacia do Tocantins-
Araguaia, está localizada nas regiões norte e central do país e possui 
cerca de 2.500 km. Sua denominação advém da união dos nomes dos
dois rios mais importantes da bacia: o Araguaia e o Tocantins.

Bacia do Rio Parnaíba
Localizada na região nordeste do país, a bacia do rio Parnaíba possui 
cerca de 340 mil Km2 de extensão. O principal rio é o Parnaíba e seus 
afluentes que merecem destaque são: Parnaíbinha, Gurguéia, Balsas, 
Medonho, Uruçuí-Preto, Poti, Canindé e Longa.

Bacia do Rio São Francisco
Localizada na região sudeste (Minas Gerais) e, em maior parte, na re-
gião nordeste do país, a bacia do rio São Francisco possui aproxima-
damente 640 mil Km2 de extensão. Seu principal rio é o rio São Fran-
cisco, popularmente chamado de “Velho Chico”, sendo seus principais
afluentes os rios: Pardo, Paraopeba, Jequitaí, Pará, Abaeté, Grande, 
Verde e das Velhas.

Bacia do Paraná
Localizada na região sudeste e sul do Brasil, a bacia do Paraná possui 
cerca de 800 mil Km2 de extensão. O principal rio é o Paraná que re-
cebe as águas de muitos afluentes com destaque para os rios: Gran-
de, Tietê, Paranapanema.

Bacia do Rio Paraguai
Localizada na região centro oeste do país, a bacia do Paraguai possui 
cerca de 1.100.000 Km2 de extensão. O principal rio é o Paraguai, um 
dos afluentes do rio Paraná.

Bacia do Rio Paraíba do Sul
Localizada na região sudeste, a Bacia do rio Paraíba do Sul possui cer-
ca de 60 mil Km2 de extensão. Seu principal rio é o Paraíba do Sul, 
que banha os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. 
Seus principais afluentes são os rios: Paraibuna, Jaguari, Buquira, 
Pomba, Piabanha e Muriaé.

Bacia do Rio Uruguai
Localizada na região sul do Brasil, a bacia do rio Uruguai possui apro-
ximadamente 385 mil Km2 de extensão, donde 180.000 Km2 estão no 

https://www.todamateria.com.br/bacia-do-uruguai/
https://www.todamateria.com.br/bacia-do-rio-paraiba-do-sul/
https://www.todamateria.com.br/bacia-do-paraguai/
https://www.todamateria.com.br/bacia-do-parana/
https://www.todamateria.com.br/rio-sao-francisco/
https://www.todamateria.com.br/rio-sao-francisco/
https://www.todamateria.com.br/bacia-do-rio-sao-francisco/
https://www.todamateria.com.br/bacia-do-parnaiba/
https://www.todamateria.com.br/bacia-tocantins-araguaia/
https://www.todamateria.com.br/rio-amazonas/


território brasileiro. Seu principal rio é o Uruguai com destaque para 
seus afluentes: Peixe, Chapecó, Peperi-Guaçu, Passo Fundo, Ijuí, Ne-
gro e da Várzea.

Bacia Platina
A Bacia do rio da Prata (Bacia Platina), formada pelas Bacias do Uru-
guai, Paraná e Paraguai, é considerada uma das maiores bacias hidro-
gráficas do mundo, com cerca de 3 milhões Km2 de extensão, donde 
1,4 milhão Km2 está localizada em território brasileiro.

https://www.todamateria.com.br/bacia-platina/


Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

Artes/ Marina Zoé

Período do ano Carga horária semanal

07/12 – 15/12 90 minutos (dois períodos)

Aula 1 /dia:    

Base Nacional curricular

Unidade temática Música 
Artes Integradas

Objetos do conhecimento Contexto e práticas em música 
Elementos da linguagem musical
Processos de criação em Artes Integradas

Habilidade desenvolvida (EF15AR13) Identificar e apreciar criticamente 
diversas formas e gêneros de expressão
musical, reconhecendo e analisando os usos e 
as funções da música em div ersos contextos
de circulação, em especial, aqueles da vida 
cotidiana.
(EF15AR14) Perceber e explorar os elementos 
constitutivos da música (altura, intensidade,
timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de jogos, 
brincadeiras, canções e práticas diversas de
composição/criação, execução e apreciação 
musical.
(EF15AR23) Reconhecer e experimentar, em 
projetos temáticos, as relações processuais 
entre
diversas linguagens artísticas.

Competências 1. Explorar, conhecer, fruir e analisar 
criticamente práticas e produções
artísticas e culturais do seu entorno social, dos 
povos indígenas, das comunidades tradicionais 
brasileiras e de diversas sociedades, em 
distintos tempos e espaços, para reconhecer a 
arte como um fenômeno
cultural, histórico, social e sensível a diferentes
contextos e dialogar com as diversidades.
6. Estabelecer relações entre arte, mídia, 
mercado e consumo, compreendendo, de 
forma crítica e problematizadora, modos de 
produção e de circulação da arte na sociedade.
8. Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria
e o trabalho coletivo e colaborativo nas artes.

Conteúdo trabalhado Som na arte



  









Aula 2 / dia:    

Base Nacional curricular

Unidade temática Música 
Artes Integradas

Objetos do conhecimento Contexto e práticas em música 
Elementos da linguagem musical
Processos de criação em Artes Integradas

Habilidade desenvolvida (EF15AR13) Identificar e apreciar criticamente 
diversas formas e gêneros de expressão
musical, reconhecendo e analisando os usos e 
as funções da música em div ersos contextos
de circulação, em especial, aqueles da vida 
cotidiana.
(EF15AR14) Perceber e explorar os elementos 
constitutivos da música (altura, intensidade,
timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de jogos, 
brincadeiras, canções e práticas diversas de
composição/criação, execução e apreciação 
musical.

Competências 1. Explorar, conhecer, fruir e analisar 
criticamente práticas e produções
artísticas e culturais do seu entorno social, dos 
povos indígenas, das comunidades tradicionais 
brasileiras e de diversas sociedades, em 
distintos tempos e espaços, para reconhecer a 
arte como um fenômeno
cultural, histórico, social e sensível a diferentes
contextos e dialogar com as diversidades.
6. Estabelecer relações entre arte, mídia, 
mercado e consumo, compreendendo, de 
forma crítica e problematizadora, modos de 
produção e de circulação da arte na sociedade.
8. Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria
e o trabalho coletivo e colaborativo nas artes.

Conteúdo trabalhado Som na arte

Hora da poesia: 

Oi você que vem chegando
vá entrando e tome assento

desapeie dessa tristeza
que eu lhe dou de garantia

a certeza mais segura
que mais dia, menos dia
no peito de todo mundo

vai bater a alegria!

Torquato Neto



Escola Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

Língua Portuguesa/6º ano  Caroline Vieira

Período do ano Carga horária semanal

3º trimestre  3 horas e 45 minutos

Aula 1 / dias: 07/12 e 14/12                                                  

Base Nacional Curricular

Competências específicas  2

Unidade temática Análise linguística/semiótica

Objetos do conhecimento *Sem referência na BNCC

Habilidade desenvolvida *Sem referência na BNCC

Conteúdo trabalhado Pronomes

      Você vai ler a seguir um bilhete escrito por uma mãe para sua filha. Observe:



Fonte:

Tania Amaral Oliveira e Lucy Aparecida Melo Araújo. Tecendo Linguagens. Barueri: IBEP, 2018.

Obs: A Carol do bilhete não sou eu... ( risos).

1.Retire do bilhete:

a) Dois pronomes pessoais do caso oblíquo.______________________________________

b) Um pronome de tratamento. ________________________________________________

c) Dois pronomes possessivos. ________________________________________________



Aula 2 e 3/ dias: 08/12 e 15/12      

Base Nacional Curricular

Competências específicas                               2

Unidade temática Análise linguística/semiótica

Objetos do conhecimento *Sem referência na BNCC

Habilidade desenvolvida *Sem referência na BNCC

Conteúdo trabalhado Pronomes

    Leia a tira e faça as atividades a seguir. 

1.Releia o primeiro quadrinho da tira.

a)Identifique nesse quadrinho, os dois pronomes que foram utilizados. _________________

_________________________________________________________________________

b) Classifique os pronomes retirados do primeiro quadrinho. _________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Fonte:

Tania Amaral Oliveira e Lucy Aparecida Melo Araújo. Tecendo Linguagens. Barueri: IBEP, 2018



Aula 4 / dia: 09/12       

Base Nacional Curricular

Competências específicas                               2

Unidade temática Análise linguística/semiótica

Objetos do conhecimento *Sem referência na BNCC

Habilidade desenvolvida *Sem referência na BNCC

Conteúdo trabalhado Pronomes

   Observe a situação a seguir:

     O secretário abre a porta do gabinete do governador do estado e pergunta:

     - Vossa Excelência aceita um café?

1.Agora, responda:

a) Qual o pronome de tratamento que foi utilizado na situação apresentada? ____________

_________________________________________________________________________

b) Por que esse pronome de tratamento foi utilizado? Com qual autoridade o secretário está 
falando? __________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Fonte:

Tania Amaral Oliveira e Lucy Aparecida Melo Araújo. Tecendo Linguagens. Barueri: IBEP, 2018



Aula 5/ dia: 11/12      

Base Nacional Curricular

Competências específicas                               2      

Unidade temática Análise linguística/semiótica

Objetos do conhecimento *Sem referência na BNCC

Habilidade desenvolvida *Sem referência na BNCC

Conteúdo trabalhado Pronomes

    1.Classifique os pronomes abaixo em: pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal
do caso oblíquo, pronome de tratamento, pronome possessivo ou pronome demonstrativo.

a)meu- ___________________________________________________________________

b) este - __________________________________________________________________

c) eu- ____________________________________________________________________

d) Vossa Majestade- ________________________________________________________

e) ela- ____________________________________________________________________

f) comigo- _________________________________________________________________

g) você- __________________________________________________________________

Fonte:

Tania Amaral Oliveira e Lucy Aparecida Melo Araújo. Tecendo Linguagens. Barueri: IBEP, 2018



Correções de atividades:

Dia 23/11

1. a) você
b) Não sabia que a senhora ia ficar com tanta raiva.
c) Seria um tratamento formal.

Dia 24/11

1. a) filhota, briga ( substantivos)
b) minha e nossa ( pronomes possessivos)

Dia 25/11

1. a) O sapato está próximo do menino.
b) aquele
c) você ( pronome de tratamento)

Dia 27/11

1. a) Ele vai tocar numa orquestra, pois ele é um ótimo violinista.
b) Nós vamos ao cinema no sábado e, no domingo, nós vamos à praia.
c) Eles irão para a biblioteca, porque eles farão uma pesquisa sobre aquecimento 
global.
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