
AULA 6 ANO   09/07

PERÍODO: HISTÓRIA

Aula 1 / dia:            08.07.2020                                       

Base Nacional curricular

Competências específicas  (numerar ao lado)      2;3;

Unidade temática Povos e culturas: meu lugar no mundo e 
meu grupo social

Objetos do conhecimento As formas de organização social e política: 
a noção de Estado

Habilidade desenvolvida (EF05HI02) Identificar os mecanismos de 
organização do poder político com vistas à 
compreensão da ideia de Estado e/ou de 
outras formas de ordenação social.

Conteúdo trabalhado Antigo Egito

Bom dia Pessoal!

Vamos continuar aprendendo sobre o Antigo Egito.Copie o seguinte texto:

Escrita Egípcia
     No Egito Antigo, a escrita tinha uma grande importância no
desenvolvimento de atividades de cunho sagrado e cotidiano.
Em linhas gerais, os egípcios desenvolveram três sistemas de
escritas diferentes entre si. A primeira e mais importante delas
é a hieroglífica, que era estritamente utilizada para a impres-
são de mensagens em túmulos e templos. Logo em seguida,
havia a escrita hierática, uma simplificação da hieroglífica, e a
demótica, utilizada para escritos de menor importância.
     Para a manutenção de um vasto império como foi o Egito, a
escrita acabou sendo tarefa exclusiva de uma privilegiada par-
cela da população. Os escribas eram os únicos que dominavam
a leitura e a escrita dos hieróglifos. Sua formação acontecia em
uma escola palaciana onde os mais bem preparados obtinham
cargos de fundamental importância para o Estado. Entre outras
funções, um escriba poderia contabilizar os impostos, contar os
servos do reino, fiscalizar as ações públicas e avaliar o valor
das propriedades.



PERÍODO: LÍNGUA INGLESA

Aula 1 / dia: 09/07/2020                                                 

Base Nacional curricular
Competências específicas 3
Unidade temática Práticas de leitura e construção de repertório 

lexical;
Objetos do conhecimento Construção de repertório lexical e autonomia 

leitora;
Habilidade desenvolvida

 Utilizar o significado e as formas de uso 
dos artigos indefinidos.

 EF06LI17;

Conteúdo trabalhado Artigos; Pronomes demonstrativos;

       Olá pessoal! Primeiramente faremos a correção dos exercícios da aula anterior.

       1.Write a or an:

          a.This is an English girl.

          b.That is an  American boy.

          c.This is an  egg.

          d.That is a  table.

          e.That is a  house.

          f.This is an orange.

          g.That is a pen.

          h.That is a desk.

          i.That is an  elephant.

       2.Coloque um (x) nas opções que estão incorretas.

          a.(    ) an egg.

        b.(    ) an apple

        c.( x  ) an table.

        d.( x  ) a elephant.



        e.(     ) a house.

        f.( x ) a orange.

        g.( x ) an pencil.

        h.( x  ) an desk.

      3.Escreva a ou an:
         a.      an      animal

         b.      a    banana

         c.      an    accident

         d.    a    teacher

         e.    a    school

         f.      a    student

         g.     a    girl

         h.    a    boy

          i.    an      hour

       4.Assinale a alternativa que tem a sequência correta:

          a.( x )an opera, a boy, a girl,

          b.(   )a opera, a evening, an arm

          c.(   )an book, an house, a apple

          d.(   )a book, a house, an year

         Seguimos com o conteúdo novo.

         Demonstrative Pronouns  

         Os pronomes demonstrativos em inglês (demonstrative pronouns  ) são 
utilizados para indicar algo (pessoa, lugar ou objeto) e mostrar sua posição no 
espaço. 

         Isso porque alguns deles são utilizados quando o falante está perto, e ou-
tros, quando está longe. 



         Diferente do português, os pronomes demonstrativos não variam em gê-
nero. Ou seja, a mesma palavra é usada no feminino e no masculino. No entan-
to, há variação de número (singular e plural) 

        Demonstrative Pronouns Tradução 

        This (singular) este, esta, isto 

        These (plural) estes, estas 

        That (singular) esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo 

        Those (plural) esses, essas, aqueles, aquelas 

        Pay Attention! (Atenção) 

        This  e that  é usado no singular. O primeiro é empregado quando o falan-
te está perto do objeto ou do sujeito. Já o segundo, quando o falante está lon-
ge. 

        O these  é a forma do plural do this. O those, por sua vez, é a forma do 
plural do that. Portanto, da mesma forma que os pronomes no singular, o these
 é utilizado para indicar proximidade; e o those, indica que a pessoa está afas-
tada daquilo que está mostrando.

PERÍODO: CIÊNCIAS

Aula 3 / dia: 09/07/2020       

Base Nacional curricular

Unidade temática Terra e universo

Objetos do conhecimento Forma, estrutura e movimentos da Terra

Habilidade desenvolvida EF06CI11

Conteúdo trabalhado O solo

                                                            

       O ar.

       O ar é uma mistura de gases que envolve nosso planeta, formando a camada denominada 
atmosfera.



       O ar é composto de:
       - gás nitrogênio
       - gás oxigênio
       - gás carbônico
       - gases nobres
       - vapor de água
       Propriedades do ar:
       O ar é uma mistura de gases e, por isso tem propriedades comuns a maioria dos gases embora 
tenha propriedades características.
       Estudar o ar ajuda a compreender diversos fenômenos cotidianos e fornece conhecimentos que 
podem ser bastante úteis no dia dia.
       

PERÍODO: REDAÇÃO

Aula 1 / dia:  07.07 quinta-feira

Base Nacional curricular
Competências específicas  3
Unidade temática Produção de textos
Objetos do conhecimento Estratégia de escrita, textualização e 

revisão
Habilidade desenvolvida EF69LP43 Organizar o texto em unidade 

de sentido dividindo-o em parágrafos 
segundo as normas gráficas.

Conteúdo trabalhado Produção textual





PERÍODO: MATEMÁTICA

Aula 3 / dia: 09/07/2020        

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 Problemas com as quatro operações.

Problemas:

1)Estou lendo um livro de 689 páginas, já li 465 páginas. Quantas páginas faltam para eu 
terminar o livro?

2)No teatro, há 850 lugares. Por enquanto há 740 pessoas sentadas. Quantos lugares 
ainda estão vazios?

3)Na loja de ferramentas, havia 1855 pregos no estoque. Foram vendidos 642 pregos. 
Quantos pregos restam no estoque?

4)Uma empresa comprou 1655 folhas de papel e os funcionários  utilizaram 1443. 
Quantas folhas ainda há na empresa?

5)Em uma granja, havia 2548 frangos. Foram vendidos 1655 frangos. Quantos frangos 
ficaram na granja?

6)O álbum de fotos de Lia, com 32 páginas está completo. Em cada página tem 12 fotos. 
Quantas fotos há no álbum?
 


