
Atividade Extra
6 ano



Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor

Educação Física / 5º ano ao 9º ano  Cleberson Reinhardt

Período do ano Carga horária semanal

3º Trim. / 2020  Aula Extra

Aula Extra - dia:                                 

 Desenvolvimento do Trabalho.

 Vídeos sobre Esporte Paralímpico, Exercício Físico e Ativ. Física Adaptada

 *Essa atividade é para você conhecer um pouco sobre, Esporte Adaptado...para pessoas que possuem 
algum tipo de deficiência física ou intelectual. 
São 2 vídeos que mostram atletas da “Natação” e “Atletismo - corridas”.

* 1- Assistir os vídeos com atenção; (passado pelo Whatssap do grupo); no dia da aula.

*Você sabia que temos vários campeões e o Brasil é considerado a maior potência nos Esportes 
Adaptados?  Um deles vai mostrar no vídeo de Natação – Daniel Dias.
*Você sabia que os atletas cegos, correm?  eles são acompanhados por um “Guia”...isso é mostrado no
vídeo...duas pessoas correndo lado a lado. (o “guia” tem que ser um corredor muito bom também, para
poder acompanhar o atleta cego).

Pesquise mais sobre o assunto, no You Tube.

Visite o site do Comitê Paralímpico Brasileiro - https://www.cpb.org.br/ 

Então vamos lá!!!

Abração.

https://www.cpb.org.br/


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: 13/11/2020 – ATIVIDADE EXTRA                                                 

    Assista ao vídeo e aproveite para afiar sua pronúncia.

    https://youtu.be/jvuy4fvlsa8

https://youtu.be/jvuy4fvlsa8


Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

Matemática / 6 ano  Maria

Período do ano Carga horária semanal

3° trimestre  270 minutos

Aula 1 / dia: Segunda-feira

1) Marque a alternativa correta:

a)123x12=   (   )2330   (   )147   (   )1476

b)128:2 =     (   )64       (   )26     (   )14

c)137+16=   (   )121     (   )153   (   )133

d)468-123=  (   )345     (   )135   (   )245

e)(35x3+28)=(   )110    (   )133   (   )113

f)(35:5)+10=  (   )17      (   )80    (   )90 



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: Aula extra de terça-feira

Passa o poema para Português:

                             



Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

Ciências / 6 ano Maria 

Período do ano Carga horária semanal

3° trimestre  135 minutos

Aula 1 / dia: Segunda-feira                                    

                                                          Biodiversidade

            O que é biodiversidade?

            Biodiversidade deriva da expressão diversidade biológica e consiste no total de
genes, espécies e ecossistemas, diferentes categorias complementares de biodiversidade.

           Diversidade genética que é variação de genes dentro de uma mesma espécie.

           Uma espécie  é um conjunto  de indivíduos capaz de se  reproduzir  gerando
descendentes férteis.



Aula extra/ dia: 23/10/2020                        6º ano  

     Você sabe o que é trabalhar em equipe? Já passou por alguma situação em que teve
que se unir a algum grupo para resolver um problema?

     Trabalho em equipe ou trabalho de equipe é quando um grupo ou uma sociedade
resolve criar um esforço coletivo para resolver um problema. O trabalho em equipe pode
também ser descrito como um conjunto ou grupo de pessoas que se dedicam a realizar uma
tarefa ou determinado trabalho. (wikipedia)

     Se você puder assistir ao vídeo a seguir para fortalecer suas ideias sobre o trabalho em
equipe, acesse: https://www.youtube.com/watch?v=EPqHYWVNz2U 

      Escreva um texto sobre uma situação em que foi necessário você se unir a um grupo,
família,  amigos,  turma da escola,  para  resolver  um problema,  realizar  uma tarefa.  Não
esqueça de colocar um título na sua redação. No mínimo 10 linhas. ___________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Correções de palavras do vídeo:

- Onde você leu “ ações diciplinadas”, o correto é “  ações disciplinadas  ”.  

https://www.youtube.com/watch?v=EPqHYWVNz2U


- Onde você leu “ intregação”, o correto é “   integração”.  

- Onde você leu “ resuldados”, o correto é resultados.

-  Correto:  “  Os resultados da equipe e o  sucesso pessoal  têm o  mesmo valor  e  cada
conquista é celebrada.

Obs: Entregar essa atividade à direção da escola. Atividade avaliativa.

Aula extra/ dia: 30/10/2020                          6º ano                   

      

      A saúde é algo que pode ser muito afetado pelas ações das pessoas. Dessa forma, para
que as doenças sejam evitadas, atitudes simples podem fazer toda a diferença.

     Observe o cartaz abaixo de uma campanha muito importante.



1.A quem é dirigida essa campanha, ou seja, qual é o público-alvo da campanha? _______

_________________________________________________________________________

2. Qual é o slogan do cartaz, ou seja, qual é a frase principal que chama a atenção das 
pessoas para o cartaz apresentado? ____________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

3.Uma campanha pode divulgar um produto ou uma ideia. No caso dessa campanha, qual 
ideia está sendo divulgada? __________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

4.Quais as principais condutas humanas que devem ser realizadas para evitarmos doenças 
como a Dengue, a Chikungunya e a Zika? _______________________________________

_________________________________________________________________________

 Fonte:

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



Escola  Municipal de Ensino Fundamental São Miguel

Plano de Aula (EAD) / Bloco semanal

Disciplina / ano Professor (a)

GEOGRAFIA - SEXTO ANO  ELIZABETE MEDEIROS GOWERT

Período do ano Carga horária semanal

TERÇEIRO TRIMESTRE/SETEMBRO  90 min.

Aula 1 / dia:      extra 23/10/2020

ESCOLA  MUNICIPAL SÃO MIGUEL
GEOGRAFIA – SEXTO ANO ---- Professora Elizabete
 Colocar data no caderno dia 23/10/2020

Bom dia Gente..

Hoje vou deixar um exercício para vocês, releiam as aulas, 
usem a  , internet etc... e respondam a seguinte questão.

EXERCÍCIO; A agricultura  gera problemas para o 
meio ambiente, descrevam alguns destes proble-
mas.

Entreguem na escola ou por whats até o final do mês.



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

Aula Extra – 23/10 45 min

Aula 1 /dia:    







 



Com amor,

Zoé


	EXERCÍCIO; A agricultura gera problemas para o meio ambiente, descrevam alguns destes problemas.

