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Prefeitura Municipal de Taubaté 
       Secretaria de Educação  

Escola sem Muros – atividades – 6º ano 
  

Componente curricular: Língua Portuguesa  
 Ano: 6º ano – Ensino Fundamental II 
 Habilidade: EF67LP17A) Analisar, a partir do contexto de produção, a forma de organização do abaixo-
assinado (datação, forma de início, apresentação contextualizada do pedido ou da reclamação, em geral, 

acompanhada de explicações, argumentos e/ou relatos do problema, fórmula de finalização mais ou menos cordata, 
dependendo do tipo de solicitação e subscrição) e algumas das marcas linguísticas relacionadas à argumentação, 
explicação ou relato de fatos, como forma de possibilitar a escrita fundamentada desse tipo de texto e solicitações em 
situações que envolvam questões relativas à escola, à comunidade ou a algum dos seus membros. 

                                 

ATIVIDADES  
Leia os textos:  
 
TEXTO 1 
 

ABAIXO-ASSINADO 
 

Ao Excelentíssimo Secretário de Trânsito do Município de Terras Novas 
Os moradores abaixo-assinados da Rua das Hortênsias, do Bairro Jardim Amália, solicitam de Vossa 

Excelência a instalação de faixa de pedestres na referida rua, a fim de proporcionar mais segurança aos 
cidadãos que transitam no local. Na certeza de termos nosso pleito atendido, encaminhamos este 
documento em folhas assinadas por todos os moradores e demais interessados. 

Nomeamos os Srs. Alberto Correia e Antônio Moraes, contato: ( 9999-0454) como nossos 
representes, caso sejam necessárias maiores informações.  
 

Terras Novas, 24 de junho de 2019. 

NOME COMPLETO IDENTIDADE TELEFONE ASSINATURA 

    

    

 
TEXTO 2 

ABAIXO-ASSINADO 
 

Ao Excelentíssimo Secretário de Saúde do Município de Campo Belo 
Os trabalhadores da área da saúde deste município solicitam de Vossa Excelência a aquisição de 

máscaras e demais equipamentos de segurança necessários ao desenvolvimento do trabalho junto aos 
pacientes de COVID-19 no hospital do município. O vírus tem alto poder de contaminação, o que expõe 
severamente os funcionários que atuam no cuidado e tratamento destes pacientes. Se muitos funcionários 
forem afastados por contaminação, o atendimento deste hospital poderá ficar seriamente comprometido.  

Na certeza de termos exposto nossas razões e de termos nosso pedido atendido, encaminhamos 
este documento em folhas assinadas por todos os interessados. 

Nomeamos o Sr. João Camargo e a Sra Ana Maria Salles, contato: ( 9909-4058) como nossos 
representes, caso sejam necessárias maiores informações.  
 

Campo Belo , 13 de junho de 2018. 
 

NOME COMPLETO IDENTIDADE TELEFONE ASSINATURA 

    

    
    

1. Agora, identifique nos textos 1 e 2 os elementos indicados abaixo. Faça uma tabela para cada texto, 
com os elementos retirados de cada texto.  
 

 OBS.: Nem sempre os abaixo-assinados contém todos os elementos esperados para este gênero, se 
faltar algum elemento em algum dos textos analisados, indique que não há este elemento)  
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A. Vocativo (o nome da pessoa para quem o pedido está sendo feito):  
B. O pedido que está sendo feito e as razões para o pedido. 
C. Quem são as pessoas que estão fazendo o pedido. 
D. Local e data do abaixo-assinado. 
E. Agora, analise o pedido e responda: qual a importância deste pedido para o grupo de pessoas 

que assina o abaixo-assinado? Quais benefícios o atendimento do pedido trará a estas pessoas?  
 
 
 

 

 Agora, observe a petição on-line 
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Após a leitura, identifique:  

 
 

1. A quem está sendo feito o pedido?  
2. Qual? 
3. Quais são os autores do pedido?  
4. Você considera esta petição importante? Explique suas razões para a sua resposta.  
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(EF06MA02) Reconhecer o sistema de numeração decimal, como o que prevaleceu no mundo ocidental, e 
destacar semelhanças e diferenças com outros sistemas, de modo a sistematizar suas principais 
características (base, valor posicional e função do zero), utilizando, inclusive, a composição e decomposição 
de números naturais e números racionais em sua representação decimal. 

 

 

NÚMEROS 

Para que servem os números? 

-Contar, por exemplo: quantos atletas participam de uma prova, qual foi o placar. 

-Medir, por exemplo: o tamanho de uma quadra, tempo total de uma partida. 

-Codificar, por exemplo: o número do uniforme dos atletas. 

-Ordenar, por exemplo: qual equipe ficou em primeiro, em segundo lugar. 

 

SISTEMAS DE NUMERAÇÃO 

 

Demorou muito para chegarmos à escrita numérica empregada atualmente. Os povos substituíram 

as antigas formas de registro por símbolos e regras que pudessem representar os números. Esse conjunto 

de símbolos e regras é chamado de sistema de numeração. Algumas civilizações criaram seus próprios 

sistemas de numeração, vamos estudar alguns. 

 

SISTEMA DE NUMERAÇÃO: EGÍPCIO 

 

 
 

Segundo esse sistema, deviam ser obedecidas as seguintes regras: 

- Cada símbolo podia ser repetido até nove vezes; 

- A ordem de escrita dos símbolos não era importante, pois seus valores eram somados. 

Exemplos:  

 
 

EXERCÍCIOS: 

1) Complete a tabela: 

 
  

Prefeitura Municipal de Taubaté 
Secretaria de Educação 
ESCOLA SEM MUROS 

MATEMÁTICA – 6º ANO 



5 

 

 

2) Escreva no nosso sistema de numeração: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Represente com símbolos do sistema egípcio: 

a) 456: 

b) 121: 

c)  87: 

d)  3.333:  

 

4) Resolva as operações e escreva os resultados utilizando o sistema de numeração egípcio: 

a)  625 + 387 = 

b) 121 – 41 =  

 

SISTEMA DE NUMERAÇÃO: ROMANO 

 

 
 

Para representar um número, uma letra é escrita ao lado da outra, obedecendo às regras: 

- Quando uma letra é escrita à direita da outra, de valor igual ou maior, adicionam-se os valores, veja: 

a) VII = 5 + 2 = 7    

b) CLXXI = 100 + 50 + 10 +10 + 1 = 171 

 

- Somente as letras I, X, C e M podem ser repetidas, seguidamente, até três vezes, veja: 

a) CCCXXIII = 323 

b) XXX = 30 

Observação: A repetição das letras V, L e D não ocorre, pois VV, LL, DD e VVV, por exemplo, têm como 

representação X, C, M e XV, respectivamente. 

 

- Quando uma das letras I, X ou C é escrita à esquerda de outra letra de maior valor, subtrai-se o respectivo 

valor (de I,X ou C) nas seguintes condições:  

. I só pode aparecer antes de V ou de X. 

. X só pode aparecer antes L ou de C. 

. C só pode aparecer antes de D ou de M. 

 

Veja alguns exemplos: 

a) IX = 10 - 1 = 9 

b) CM = 1.000 - 100 = 900 

 

- Um traço colocado sobre uma letra significa que o valor dessa letra deve ser multiplicado por 1.000; dois 

traços indicam que o valor dela deve ser multiplicado por 1.000.000, veja: 

 

a) IX̅ = 9 x 1.000 = 9.000 
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b) D̿ = 500 x 1.000.000 = 500.000.000 

 

 

EXERCÍCIOS: 

 

1) Represente os números com símbolos do sistema de numeração romano. 

 

a) 22: 

b) 8.320: 

c) 420: 

d) 1278: 

 

2) Escreva o valor de cada um dos números. 

 

a) MMC: 

b) CCCXXXIII: 

c) CXXVIII: 

d) LXV̅̅ ̅̅ ̅: 

 

3) Complete a tabela: 

 

 
 

4) O ano de 1876 é considerado o ano de nascimento do automóvel moderno, pelo inventor 
alemão Karl Benz. Represente o ano de nascimento do automóvel em algarismos romanos. 

 
Bons estudos! 
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  Formas de registro da história e da produção do conhecimento histórico. 
 

TURMA ANO: 6º 

 

Equipe docente de História 

HISTÓRIA 

 

 

Habilidades: (EF06HI02) Identificar a gênese da produção do saber histórico e analisar o significado das 
fontes que originaram determinadas formas de registro em sociedades e épocas distintas. 
 

O que é história? 
História é a ciência que estuda a ação humana ao longo do tempo. 
 
HISTORIADOR? 
O historiador investiga e interpreta criticamente os acontecimentos, buscando resgatar a memória da 
humanidade e ampliar a compreensão da condição humana. 
Seu trabalho se baseia, principalmente, na pesquisa de documentos, como manuscritos, impressos, 
gravações, filmes, objetos e fotos. 
 
Fontes Históricas 
O historiador usa Fontes Históricas, que são vestígios deixados pelos homens e mulheres na Terra. Tudo o 
que foi produzido ou tem interação com o ser humano pode ser considerado uma fonte de estudo para 
História. Podemos classificar as fontes históricas em: 
 
Fontes escritas - são (carta, discursos, leis, livros, entre outros) foram durante muitos séculos, os únicos 

vestígios considerados legítimos para o historiador recuperar o passado. 
Fontes orais - São mais utilizadas para o estudo da história recente, podem ser entrevistas, relatos, 
depoimentos, etc. Podem ser gravados ou, se possível, contados por pessoas que conheçam a história, 
As Fontes históricas materiais – são os vestígios do passado deixados pelo homem. São as fontes mais 

amplas que existem, pois tudo que foi produzido pelo homem desde a sua existência é passível de pesquisa. 
Podemos exemplificar algumas fontes materiais como: Esculturas, pinturas rupestres, vestuário, urnas 
funerárias com ossos humanos, pedras lascadas e polidas 
Imateriais – são as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas. Os saberes, os modos 

de fazer as formas de expressões, celebrações, as festas e dança populares, lendas, músicas, costumes, 
etc. Como: a capoeira, o frevo, etc. 

 
ATIVIDADES .... 

Como vimos o historiador trabalha como o detetive da história através de pistas (Fontes Históricas) para 
registrar e não deixar que as histórias sejam esquecidas 

Você é o Historiador:  

1º Passo – Escolha alguém de sua família para a “investigação” 

 

2º Passo – Inicie a investigação seguindo as seguintes pistas; 

1ª Pista: Procure uma Fonte Escrita da pessoa investigada (pode ser o RG, a Certidão de 
nascimento, uma Carta, bilhete ou qualquer coisa escrita sobre a pessoa); 
2ª Pista: Uma Fonte Material (Pode ser um brinquedo, ferramenta de trabalho, roupa, qualquer 
objeto que mostre quem a pessoa é); 
3ªPista: Uma Fonte Iconográfica ( pode ser uma fotografia, imagem ou desenho); 
4ª Pista: Uma Fonte Oral (pode ser um amigo, membro da família, etc) e faça perguntas a respeito 
do investigado. 

 
3º Passo – Depois de organizar todas as informações é a sua vez: 

Com todo esse material tente fazer uma redação curta ou um desenho que conte o que você descobriu sobre a 

pessoa pesquisada. 

 
 



8 

 

 

Prefeitura Municipal de Taubaté 
       Secretaria de Educação  

Escola sem Muros – GEOGRAFIA – 6º ano 

 

HABILIDADE: HCEF06GE05T – Reconhecer os elementos dos mapas e elaborar legendas com 

símbolos de diversos tipos. 

LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE MAPAS 

O que é um mapa? 

Uma representação plana, simplificada e reduzida da superfície terrestre (ou de uma parte dela), vista de 

cima, que utiliza linhas, pontos, símbolos e cores para trazer informações sobre variados temas: a 

organização dos territórios, aspectos naturais (como o relevo, os rios e a vegetação) e, ainda, sobre dados 

de economia, população, entre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que seja possível ler e interpretar um mapa é preciso conhecer os principais elementos que o 

compõem: 

1-Título: informa o que está sendo representado no mapa. 

2-Orientação: indica as direções cardeais, representada pela rosa dos ventos (ou apenas por uma seta que 

indica o norte). 

3-Escala: é uma medida que indica quantas vezes a área real representada no mapa foi reduzida para caber 

no papel. 

4-Legenda: informa o significado das cores, linhas, formas e símbolos utilizados para representar os 

fenômenos no mapa. 

5-Fonte: indica a origem do mapa. 

 

 

Observe o mapa a seguir e responda:                             

                   

              

A) Qual é o título? 

B) Encontre o estado onde você vive. É 

correto afirmar que nesse estado a porção 

de pessoas abaixo da linha de pobreza 

está entre 30% a 45% da população? 

Explique. 
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Observe o mapa a seguir e responda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observe o mapa abaixo. Ele traz informações referentes ao número de contágios do Corona vírus 

no Brasil em 20 de abril de 2020.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observe o mapa abaixo. Ele divide o Brasil em 5 regiões. Observe a legenda e responda:  

 

 

 

 

 

        

       

 
 
 
 
 
 

A) Localize no mapa o 

município onde você vive. 

B) Quais são seus 

municípios limítrofes 

(vizinhos)? 

C) Qual Região 

Metropolitana o município 

de Taubaté pertence? 

 

A) Quais são os três estados com o 

maior número casos?   

B) Quais são os três estados com o 

menor número de casos?  

 

A) Em qual dessas 

regiões você vive? 

 B) Qual região do país 

apresenta o maior 

número de estados? 
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Ano 
Eixos 

Organizadores 
Habilidade 

6º 
Ano 

TERRA E 
UNIVERSO 

(EF06CI11) Identificar as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra 
(da estrutura interna à atmosfera) e suas principais características. 

(EF06CI12A) Identificar diferentes tipos de rocha relacionando a formação de 
fósseis a rochas sedimentares em diferentes períodos geológicos.                                                  

 
Atividades 

 

1 - Hidrosfera, litosfera e atmosfera são camadas existentes no planeta Terra. Juntas, elas formam a 
biosfera. Sobre cada umas das camadas citadas analise as afirmações seguintes. 
 

I. A litosfera é a porção seca da crosta terrestre, é a camada de solo.  
II. Hidrosfera é a camada de água, representa a maior camada do planeta Terra, compreende 

os rios, mares e lagos.  
III. A atmosfera é uma camada de ar que se origina da poluição das indústrias, das queimadas 

nas florestas e da eliminação de gás carbônico pelos seres vivos.  

Estão corretas, apenas: 
 a) I e II.  b) II e III.   c) II.   d) I, II e III. 
 

 
2 - Observe a figura e dê o nome das partes indicadas com números. 

 

1- __________________________ 
 

2- __________________________  
 

3- __________________________  
 

4- __________________________ 

 
3 - Com relação à hidrosfera é correto afirmar que ela é: 
a) o conjunto formado por toda a água existente na superfície da Terra. 
b) o conjunto formado por toda a água existente na Terra, incluindo a água retida nos seres vivos. 
c) o conjunto formado por toda a água existente na atmosfera da Terra. 
d) o conjunto formado por toda a água existente nos seres vivos. 
e) o conjunto formado por todos os gases existentes na atmosfera. 
 
4 -  Coloque N para núcleo, M para manto e C para crosta terrestre.  

a. (     ) Camada mais interna da Terra. 
b. (     ) Apresenta-se constituída por imensas placas rochosas denominadas placas tectônicas. 
c. (     )É formada por rochas derretidas. 
d. (     ) Da transformação de suas rochas formou-se o solo e o subsolo. 

e. (     ) Pode ser dividida em uma parte líquida e uma parte interna sólida. 

Aluno: 

Ano/Turma: 6º Ano Professora: Elaine Machado Pereira 

Data:  

Componente Curricular: Ciências da Natureza 
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HabilidadeCurriculares Trabalhadas esta Semana! 

Ano 
Eixos 

Organizadores 
Habilidade 

6º Ano 
ORALIDADE 

LEITURA 
ESCRITA 

(HCEF06LI22T) Formular hipóteses sobre a finalidade de um gênero 
discursivo em Língua Inglesa, com base em sua estrutura, organização 
textual e pistas gráficas. 

(HCEF06LI25T) Produzir textos escritos em Língua Inglesa (histórias 
em quadrinhos, cartazes, chats, blogues, agendas, fotolegendas, capa 
de revista, ficha de autoidentificação, entre outros), sobre si mesmo, sua 
família, seus amigos, gostos, preferências em sua vida e contexto 
escolar. 

 

Hey dear friend, how are you today? Você já ouviu falar na expressão língua franca?  
“ língua franca[...] qualquer língua de que se serve falantes que não têm  uma língua em comum, para 
possibilitar sua comunicação nas relações comerciais ou diplomáticas[...]” 

 (Fragmento de verbetes de dicionário. GRANDE Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de 

Janeiro: Instituto Antônio Houaiss, 2018.p.1182.) 

1. Responda as questões a seguir: 
a. Qual vocês acham que é a língua franca mais utilizada no mundo? 

b. Por que vocês acham que essa língua é mais utilizada no mundo? 

c. O que vocês pensam sobre o uso de outras línguas em nosso cotidiano? 

Leia o texto abaixo: 
My name is Rosemeire Santos, but people call me Rose. I am 42 years old. I am Brazilian, but I live in the 
United States American. My family is small. I have 2 sons: Bruno and Ana. They are students. My usband´s 
name is Cicero. 

2. Que tipo de texto é este: 

(   )  Um poema 

(   ) Uma biografia 

(    ) Uma propaganda 

(   )  Um diálogo 

3. A nacionalidade de Rosemeire é: 

(    ) Chinese 

(    ) American 

(    ) Brazilian 

(   ) Italian 

4. A família de Rosemeire é: 

(   )  Big 

(    ) Small 

(   )  Happy 

(   ) Sad 

 

5. Qual é o sobrenome (last name) de Rosemeire? 

6.  Quem é Cícero? 

7. Qual o nickname (apelido) da personagem principal do texto? 

Nome: 

Ano/Turma: 6º Ano Professor (a): Docentes de Língua Inglesa da Rede de 

Taubaté 

Disciplina: Língua Inglesa 
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Ano 
Objeto de 

Conhecimento 
Habilidade 

6º Ano Dobradura 

(EF06AR01SP) Pesquisar, apreciar e analisar dobradura gravura, lambe lambe e 

animação nas artes visuais tradicionais e contemporâneas, em obras de artistas 

brasileiros e estrangeiros de diferentes épocas e em diferentes matrizes estéticas e 

culturais, de modo a ampliar a experiências com diferentes contextos e práticas 

artístico visuais e cultivar a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o 

repertório imagético. 

(EF06AR06SP) Desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em 

temas ou interesses artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo 

uso de materiais, instrumentos e recursos convencionais, alternativos e digitais. 

 
Origami ou Dobradura? 

 

O Origami é a técnica milenar japonesa de criar dobraduras em papéis, não há diferenças entre elas. Ambas 
utilizam o mesmo recurso, que é o papel para a execução dos trabalhos. 
Existem vários tipos de dobraduras, desde as mais simples até as mais complexas e é muito comum uma 
dobradura ser feita a partir de um quadrado de papel.   
 

Dobradura do peixe 

 
 

 

 

 

 
Vamos produzir um cenário aquático com várias dobraduras de peixes? 
Materiais necessários: 

-Caderno de arte ou uma folha de sulfite; 
-Papéis coloridos para a dobradura dos peixes; 
-Faça 4 ou mais peixes de tamanhos diferentes; 
-Pinte o cenário com lápis de cor; 
-Guarde o seu trabalho para mostrar ao professor; 
-Caso possível, fotografe seu trabalho e poste em suas redes sociais usando a hashtag 
#escolasemmuros 

Nome: 

Ano/Turma: 6º Ano Professoras: Simone Fernandes e Fernanda Cabral 

 

Data:  

Arte 



13 

 

 

 

 

Ano Habilidade 

6º Ano 
(HCEF06EF10T) Identificar as capacidades físicas predominantemente mobilizadas na prática dos 

esportes, relacionando a melhoria do desempenho ao desenvolvimento das mesmas. 

Nas aulas de Educação Física são trabalhados vários conteúdos, entre eles a identificação de algumas de nossas 
capacidades físicas. Cada movimento realizado por nós exige que nosso corpo ative nossas capacidades físicas, que 
atuam de maneira combinada. Cada esporte exige que as capacidades físicas atuem na sua maior potência. 
Vamos tentar realizar atividades que nos permita identificar e ativar algumas capacidades físicas. 
CAPACIDADES FÍSICAS:  São atributos físicos que podem ser adquiridos através de algum treinamento. 
Exemplos de capacidades físicas: Resistência, força, velocidade, agilidade, equilibrio, flexibilidade e 
coordenação motora. 
ESCOLHEMOS TRÊS DELAS PARA ESSA AULA: AGILIDADE (capacidade de mudar de direção rapidamente), 
VELOCIDADE (capacidade de realizar ações vigorosas num curto espaço de tempo) e FLEXIBILIDADE (capacidade 
de realizar movimentos articulares na maior amplitude possível) Vamos praticar?  
AGILIDADE      Materiais: giz ou qualquer objeto para riscar o chão. Também pode usar fita adesiva. 

Objetivo: identificar e testar a sua agilidade e de sua família. Como fazer? 
Desenhe uma escada no chão (peça ajuda se necessário). Os quadrados podem ter a medida de 30cmx30cm ou você 
pode utilizar as medidas do piso, faça cinco quadrados. 
Vamos realizar duas sequências de movimentos e cada uma delas três vezes. Comece fazendo devagar e vá 
aumentando a velocidade de acordo com sua capacidade. 
1– salte os quadrados com os dois pés juntos, sequencialmente . 
2– salte dentro do quadrado com os dois pés juntos e em seguida salte fora do mesmo quadrado afastando os pés. 
Siga fazendo o mesmo em todos os quadrados. Salta dentro e salta fora. 

          
VELOCIDADE       Material: cronômetro (os celulares tem esse recurso) 

Objetivo: medir a sua velocidade na corrida. Como? 
Encontre um espaço em sua casa que seja possível realizar uma corrida. Pode ser um corredor ou um cômodo onde 
seja possível dar a volta, ou ainda dê uma volta em torno de sua casa.  
Faça uma corrida no espaço escolhido e cronometre o tempo. Convide alguém da sua família para participar e compare 
os tempos. Faça o mesmo percurso de corrida, mas desta vez faça o mais rápido que você conseguir.  
Peça para que alguém acione o cronômetro quando a corrida iniciar e pare quando acabar. Compare os tempos com 
algum membro de sua família. 
FLEXIBILIDADE       Material: fita métrica e fita adesiva. 

Objetivo: identificar como está seu nível de flexibilidade comparado ao dos seus familiares. Como fazer? 
Pegue a fita métrica e cole no chão bem esticada. Faça uma marca na fita métrica com a fita adesiva nos 23 cm (cole 
uma tira da fita adesiva em perpendicular a fita métrica nos 23 cm). 

 
Sente-se no chão, deixe as pernas bem estendidas e coloque seus pés bem na marca da fita adesiva, marca dos 23 
cm. Coloque uma mão sobre a outra, respire fundo e tente ir para frente com as mãos entre a pernas estendidas. 
Observe  qual a medida que suas mãos alcançam na fita. Compare com seus familiares.  

 
FAÇA OS EXERCÍCIOS QUANTAS VEZES DESEJAR! 

CONVIDE SEUS PAIS, IRMÃOS OU OUTROS QUE ESTEJAM COM VOCÊ EM CASA. 

Nome: 

Ano/Turma: 6º Ano Professor (a): Docentes de Educação Física da Rede de 

Taubaté 

Componente Curricular: Educação Física 


