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PERÍODO: CIÊNCIAS
Aula 1 / dia: 06/07/2020                                                  

Base Nacional curricular

Competências específicas  1, 2

Unidade temática Terra e universo

Objetos do conhecimento Forma, estrutura e movimentos da terra.

Habilidade desenvolvida EF06CI11

Conteúdo trabalhado O solo

                                                     Composição do ar.

        Alguns microorganismos presentes no solo conseguem obter nitrogênio diretamente
do ar e o transformam em substâncias que as plantas podem absorver pelas raízes.

        Dessa forma o nitrogênio entra na cadeia alimentar, e os animais podem obtê-lo ao
comer plantas ou outros animais.

       Esse nitrogênio que faz parte dos seres vivos pode voltar a forma gás nitrogênio pela
decomposição  da  matéria  orgânica,  nesse  processo  o  nitrogênio  forma  ainda  outras
substâncias nitrogenadas no ambiente.

      Atividades humanas contribuem para alterar a distribuição do nitrogênio no ambiente.

      A queima de combustíveis fósseis e a atividade de algumas industrias , por exemplo,
lançam na atmosfera outros gases que contem nitrogênio e, lançados no solo, podem
atingir corpos d’água , perturbando esses ambientes.

    Todos esses processos compõem o ciclo do nitrogênio.

PERÍODO: LÍNGUA PORTUGUESA

Aula 1 / dia: 06/07/2020                                                  

Base Nacional Curricular

Competências específicas  2

Unidade temática Análise 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 (exercícios)

      Hoje faremos alguns exercícios sobre os  substantivos,  conteúdo que vimos na
semana passada.



       Leia o poema abaixo e faça as atividades a seguir.

1. Como você sabe, os substantivos abstratos podem nomear sentimentos e ações.
Identifique  no  poema  dois  substantivos  abstratos  que  traduzem  os  sentimentos
existentes entre o gato e seu dono. _________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

2. Na 2ª estrofe, o poeta descreve o seu gato. Que substantivos, simples e comuns,
participam dessa descrição do animal?_______________________________________

______________________________________________________________________

3. O substantivo “gato” é primitivo. Que substantivos derivados dele você conhece?___

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

4. Como é o nome do gato, de acordo com o poema?  Dica: Está escrito com letra
maiúscula, pois é um substantivo próprio. ____________________________________

______________________________________________________________________

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



PERÍODO: GEOGRAFIA

Aula  1  /  dia:   06.07                                       

Base Nacional curricular
Competências específicas  1,2
Unidade temática Terra e universo
Objetos do conhecimento Forma, estrutura e movimentos da Terra.
Habilidade desenvolvida (EF06CI11)
Conteúdo trabalhado RELEVO TERRESTRE

PRINCIPAIS TIPOS DE RELEVO (CONTINUAÇÃO)

Planaltos

Imagem do planalto tibetano

Os planaltos  –  também chamados de platôs  –  são  definidos
como áreas  mais  ou  menos  planas  que apresentam médias
altitudes, delimitações bem nítidas, geralmente compostas por
escarpas,  e  são  cercadas  por  regiões  mais  baixas.  Neles,
predomina o processo de erosão, que fornece sedimentos para
outras áreas.

PERÍODO: ARTES
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Professora: Marina Zoé
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ARTES

Uma Carta aos Velhos Amigos
Oi!

Como vai  você? Eu preciso saber da sua
vida... Já que não posso olhar em seus olhos, dê um jeito de me
contar sobre os seus dias. Como se sente? O ser humano é uma
criatura  inundada  de  sentimentos  e  não  podemos  abafá-los  por
muito tempo. Corremos para lá e para
cá, pensamos mil coisas por minuto na
tentativa  de  fingir  que  não  estamos
sentindo nada.  Agora,  tudo parou...  e
as  emoções  vêm.  Você  se  permite
sentir? 

A Arte é um pouco sobre isso, sabe?
Nos últimos meses eu falei com vocês
aqui  nos  meus  textos  sobre
preservação  do  meio  ambiente,
culturas africanas e indígenas, música,
dança,  teatro...  Trouxe  também esses
tais  elementos  da  linguagem  visual
(cor, ponto, linha, textura, forma). Para
quê serve tudo isso? Isso são apenas
algumas  ferramentas  para  que  você
mesmo possa construir a sua maneira
de olhar para o mundo. Pergunto: se eu
tenho uma caixa cheia de ferramentas e não as utilizo para nada,
de que me adianta carregá-la pela vida á fora? Mas, se por outro
lado,  eu  escolher  usá-las,  mesmo  enfrentando  as  maiores
dificuldades, posso mudar o rumo da minha história. 

De onde vem essa mudança? Vem de dentro, vem do desejo de
mudar por si  mesmo e
não  pelos  outros.  O
mundo  lá  fora  vai
sempre  te  dizer  que
você  “tem  que  ser
assim,  tem  que  ser
assado,  faça  desse
jeito, compre aquilo, dê
o seu like, goste do que
todo  mundo  gosta,  blá



blá  blá.”  e  o  resultado  disso  é  que  nos  esquecemos  de  quem
realmente  somos.  Você  não  é  igual  a  ninguém,  a  natureza  não
produz  cópias,  cada  ser  é  único.  Então,  quando  você  se  aceita
como realmente é e se permite ser, o mundo se abre ao seu redor...
Aí sim, vemos as cores, os pontos, as linhas e as estrelas brilhantes
no céu. 

Isso que você vê quando se permite ser quem realmente é, é a
sua maneira de olhar para o mundo. Ela é única, porque tem a ver
com a sua história pessoal de vida, a família na qual você nasceu, a
maneira como se sente. Nas teorias da arte isso pode ser chamado
de “subjetividade”,  ou também “a sua poética pessoal”.  Quando
olhamos para o mundo, estamos fazendo poesia mesmo sem dizer
uma única palavra... E esse é um processo de empoderamento!

Então agora eu,  sendo quem sou e ocupando meu alugar  de
professora  de  arte,  vou  te  provocar  a
olhar  para  dentro  em  busca  de  si
mesmo através da arte. Você vai? Tem
que  ter  coragem!  Aos  familiares  de
alunos  que,  por  acaso,  estejam  lendo
isso: também estou falando com vocês!
É só entrar no barco.  

 A partir de agora não vou mais pedir
desenhos  ou  poemas  sobre  tal  e  tal
assunto da aula. Também não vou mais
pedir  uma  atividade  por  semana,
porque isso está ficando muito pesado
pra todo mundo, não é verdade? Então

eu quero, a cada mês, dois desenhos (ou poemas, ou canções, ou
qualquer coisa que você crie com sua poética
pessoal).  Aqueles  que  estiverem  com
atividades  atrasadas,  vamos  negociar,  me
procurem  (nem  que  seja  escrevendo  um
bilhetinho para deixar lá na escola).  



Talvez você se pergunte: “mas então
qual  vai  ser  o  tema  das  minhas
criações?”. Você é livre, mas te faço uma
sugestão:  leve  a  arte  com  você  no
caminho, ela pode ser sua melhor amiga
nos  momentos  difíceis  da  vida.  Então,
quando vierem emoções fortes, euforias,
angústias,  ansiedade,  dilemas,  medos,
solidão...  Crie!  Use  as  ferramentas  que
você  tiver.  Transforme  suas  dores  em
poesia...  “A

maioria  das doenças que as  pessoas têm
são poemas presos” – quem disse isso foi a
poetisa brasileira Viviane Mosé. 

No mais,  eu estou aqui  pra ajudar  no
que  estiver  ao  meu  alcance.  As  nossas
aulas  agora  serão  assim:  estudaremos  a
vida e a obra de alguns artistas que estou
selecionando.  Isso  vai  ser  bom  para  a
gente ver que tudo o que criamos ao nosso
redor está relacionado com quem somos.
Meu  coração  morre  de  saudade,  mas
minha  alma  vive  na  esperança  de  uma
amanhã  melhor.  BOTA  COR  NO  TEU
VIVER!

Com amor, Professora Zoé.
https://www.youtube.com/watch?

v=wMdQy4ZVcnc – A Arte Cura – Oficina de
Menestréis – Música.  VÍDEO BÔNUS.

https://www.youtube.com/watch?v=wMdQy4ZVcnc
https://www.youtube.com/watch?v=wMdQy4ZVcnc


PERÍODO: MATEMÁTICA

Aula 1 / dia: 06/07/2020                                                   

Base Nacional curricular

Competências específicas 2

Unidade temática Números

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

Habilidade desenvolvida EF06MA03

Conteúdo trabalhado Problemas com as quatro operações.

Vamos multiplicar:

a)280x6=

b)342x3=

c)169x3=

d)162x9=

e)191x4=

f)14x11=

g)18x12=

h)20x15=

i)34x15=

Vamos dividir:

a)45:15=

b)68:34=

c)84:12=

d)98:14=

e)112:14=


	Planaltos

