
Prefeitura Municipal de Taubaté 
       Secretaria de Educação - 6º ano 
 

Componente curricular: Língua Portuguesa  
 Ano: (6º - EF II) 
 Habilidade: (EF06LP04A) Analisar a função e as flexões de substantivos e adjetivos. 

 
O substantivo é a classe de palavras que dá nome a pessoas, lugares, objetos, qualidades, 

sentimentos, estados, sensações, ações.  É a classe de palavras mais numerosa da língua, pois tudo o 

que existe tem um nome, e este nome é um substantivo. Veja como o substantivo pode ser classificado:  

 
 

 O adjetivo é outra classe de palavras da língua. Tem a função de indicar uma característica ao 
substantivo. Os adjetivos contribuem para a organização e descrição do mundo em que vivemos. 
Assim, distinguimos uma fruta azeda de uma doce, por exemplo. Azeda e doce, são, portanto, 
adjetivos que qualificam o substantivo fruta.  

 
 Há, ainda, a locução adjetiva:  

 
 

ATIVIDADES 

 
Agora vamos treinar. Usamos frequentemente emojis para expressar sentimentos, ideias. É uma imagem 
que transmite a ideia de uma palavra ou frase completa. Abaixo temos algumas dessas “caretinhas”.  
1. Siga o modelo e escreva um substantivo ou um adjetivo para cada emoji: 

        alegria ou sorridente 
 

____________________________              ______________________ 

 ____________________________            _______________________ 

 _____________________________          _______________________ 



_____________________________         ________________________ 

____________________________            ________________________ 

____________________________          _________________________ 
 
 
Leia.  

O alce e os lobos 
 

A água do lago estava tão limpa que refletia as imagens da floresta como um espelho. Todos os 
animais que foram beber água viram seus reflexos. O urso e seu filhote pararam admirados, mas foram 
embora. E assim passou pelo lago uma porção de animais.  

Até que chegou um bando de alces que se espalhou pelas margens. Um deles abaixou a cabeça 
para beber e parou, olhando para os seus chifres: 

__ Que lindo par de galhos! Que maravilhosa é a minha imagem com esta bonita cabeça! 
De repente, olhou para as suas pernas, compridas e finas, e ficou triste: 
__ Mas que pernas horrorosas! Nunca tinha reparado na feiura das minhas pernas. Elas estragam a 

minha beleza. 
Enquanto olhava para o seu corpo, uma alcateia de lobos ferozes foi chegando e espalhou o bando, 

que correu assustado. O alce correu para a mata e perdeu-se do bando. 
No caminho, prendeu o chifre numa árvore e quase foi devorado pelo lobo. Mas suas pernas eram 

mais fortes e ligeiras do que as do lobo, que, cansado, desistiu de caçar o alce.  
“Que susto!”, pensou o alce, já fora de perigo. “Por causa desses chifres inúteis, quase percorro a 

minha vida. Se não fossem as minhas pernas...” 
Moral: Nem sempre a beleza resolve os problemas.  

 
Jean de La Fontaine. O alce e os lobos. Adaptação de M. Carneiro. São Paulo: Melhoramentos, 1988. 

 
2.  Assinale  a oração em que o termo destacado seja um adjetivo: 
a) “- Mas que pernas horrorosas! Nunca tinha reparado na feiura das minhas pernas.”.  
b) “[...] uma alcateia de lobos ferozes foi chegando e espalhou o bando, que correu assustado.”. 
c) “O alce correu para a mata e perdeu-se do bando.”.  
d) “No caminho, prendeu o chifre numa árvore e quase foi devorado pelo lobo.”.  
 
3. Pode-se afirmar que o texto se constrói por meio da oposição entre os substantivos:  
a) a beleza e a agilidade 
b) a feiura e a utilidade  
c) a utilidade e a esperteza 
d) a beleza e a utilidade  
 
4) Observe:  
 
Trecho 1 - “De repente, olhou para as suas pernas, compridas e finas, e ficou triste: 

    __Mas que pernas horrorosas!”.   
 

Trecho 2 - “Mas suas pernas eram mais fortes e ligeiras do que as do lobo, que, cansado, desistiu de caçar 
o alce.”.    
 
 

a) Identifique os adjetivos utilizados pelo alce na caraterização de suas pernas: 
_____________________________________________________________________________________ 
 

b) Explique a oposição entre os adjetivos utilizados no princípio da história (trecho 1) e os adjetivos utilizados 
ao final da história (trecho 2):  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

 



5. Leia a tira a seguir e responda ao que se pede: 

 
a) Identifique, na tirinha, pelo menos dois substantivos que estejam no singular e dois que estejam no plural.  
b) Há ainda nessa tirinha um substantivo que só é empregado no plural. Qual é ele? 
 
    Leia o texto. 

 
     A garça-branca-grande (Casmerodius albus), a maior de todas as garças, tem bico comprido e amarelo 
e longas pernas negras. Voa lentamente, com o pescoço encolhido e as pernas esticadas. Pesca em águas 
rasas e também come insetos. Na época da reprodução (julho a dezembro), penas maiores e de textura 
delicada crescem no dorso dos adultos, formando um tufo de penas finas. Por causa das penas que eram 
usadas em chapéus femininos, essas garças foram caçadas intensamente no começo do século [...]. 

Revista Guia Rural, ano 4, nº 1. São Paulo, Abril, janeiro de 1990. 

 
6.  Agora sublinhe os adjetivos presentes no texto. 
 
7. Retire o substantivo a que cada um desses adjetivos se refere. Veja um exemplo: 

a) maior (adjetivo) – garça (substantivo)  
 
Leia este poema, de Carlos Drummond de Andrade. 
 

Família 
 

Três meninos e duas meninas, 
Sendo uma ainda de colo. 
A cozinheira preta, a copeira mulata, 
O papagaio, o gato, o cachorro, 
As galinhas gordas no palmo de horta 
E a mulher que trata de tudo. 
 
A espreguiçadeira, a cama, a gangorra, 
O cigarro, o trabalho, a reza, 
A goiabada na sobremesa de domingo, 

O palito nos dentes contentes, 
O gramofone rouco toda noite 
E a mulher que trata de tudo. 
 
O agiota, o leiteiro, o turco, 
O médico uma vez por mês, 
O bilhete todas as semanas 
Branco! Mas a esperança sempre verde. 
E a mulher que trata de tudo 
E a felicidade. 

                                            
8. Em qual verso a palavra destacada dá nome a um ser? 
A) “A cozinheira preta, a copeira mulata” 
B) “Três meninos e duas meninas” 
C) “e a mulher que trata de tudo” 
D) “O agiota, o leiteiro, o turco 
 

9. Retire da 1ª estrofe três substantivos que estão acompanhados de adjetivos. 
 

10. Leia o verso: “A goiabada na sobremesa de domingo.”O substantivo destacado no verso acima, 
classifica-se como: 
a- (     )  próprio 
b- (     ) abstrato 
c- (     ) primitivo 
d- (     ) derivado 
 
 
 



Componente curricular: Matemática 
 Ano: ( 6º - EF II) 

 Habilidade: (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. 

 

SISTEMA DE NUMERAÇÃO: INDO-ARÁBICO 

Na região ocupada hoje pelo Paquistão, onde se encontra o vale do Rio Indo, vive, há 
milhares de anos, o povo indiano. Foi esse povo que criou o sistema de numeração que adotamos 
atualmente. Com o passar do tempo, os símbolos criados pelos indianos para a escrita de 
números sofreram várias alterações até chegar a apresentação atual – 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – 
composta por dez símbolos. Essas modificações podem ser explicadas pelo fato de, naquela 
época, os livros serem escritos manualmente, e, portanto, dependiam da caligrafia de seus 
autores. Por volta de 1450, os algarismos começaram a ser padronizados. 

O sistema de numeração indo-arábico é um sistema posicional. Isso porque um mesmo 
algarismo tem valores diferentes para cada posição que ocupa no número. Exemplo: 

No número 2.378, temos: 
- O valor posicional do algarismo 8 é 8; 
- O valor posicional do algarismo 7 é 70; 
- O valor posicional do algarismo 3 é 300; 
- O valor posicional do algarismo 2 é 2.000. 

Na escrita de um número no sistema indo-arábico, os algarismos são separados em 
classes e cada classe é dividida em três ordens. Observe a tabela: 

 
Veja no exemplo a seguir, como são lidos os números destacados e sua decomposição. 

Exemplo: No ano de 2016, foram matriculados no Brasil 27.588.905 alunos em classes do 

Ensino Fundamental.  
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Milhões Milhares Unidade simples 

C D U C D U C D U 
 

2 7 5 8 8 9 0 5 

Lemos: “vinte e sete milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, novecentos e cinco”. 
27.588.905 = 2 x 10.000.000 + 7 x 1.000.000 + 5 x 100.000 + 8 x 10.000 +  
+ 8 x 1.000 + 9 x 100 + 5. 
EXERCÍCIOS 

1) Qual é o valor posicional do algarismo 6 nos números abaixo: 
a) 715.065 
b) 16.352.945 
c) 95.615 
d) 268.145 

 
2) No número 5.757, determine: 

a) O valor posicional do algarismo 7 de 1° ordem e o valor posicional do algarismo 7 de 3° ordem. 
b) O valor posicional do algarismo 5 de 2° ordem e o valor posicional do algarismo 5 de 4° ordem. 

 
3)  Responda as questões em relação ao número 9.837.524: 

a) Quantas classes esse número possui? 
b) Quantas ordens esse número possui? 
c) Escreva esse número por extenso. 
 

4)  Faça o que se pede: 
a) Represente o número formado por: 8 dezenas de milhar, 9 centenas, 4 dezenas e 1 unidade. 
b) Represente o número formado por: 7x10.000 + 5x1.000 + 3x100 + 9x10 + 5. 

 

5) Escreva o número formado por: 

a) 2 centenas e 9 dezenas. 

b) 1 milhar e 5 dezenas. 

c) 8 milhares, 6 centenas e 6 unidades. 

 

6)Copie e complete: 

a)       = 5.000 + 80 + 9. 

 

b) 1.706 = 1.000  +            + 6. 

 

c) 50.555 =            + 500 +            + 5. 

 

7) Escreva o número formado por: 

a) Nove centenas mais duas dezenas mais oito unidades. 

b) Cinco dezenas de milhar mais três unidades de milhar mais sete centenas mais quatro dezenas mais 

uma unidade. 

c) Quatro unidades de milhar mais seis dezenas. 

 

8) Responda em relação ao número: 8.972.056.143: 

a) Quantas classes esse número possui? 

b) Quantas ordens esse número possui? 

c) Qual o nome da ordem que o algarismo 6 ocupa? 

d) Qual o nome da ordem que o algarismo 2 ocupa? 

e) Escreva esse número por extenso. 

REVISÃO  



 Neste momento, faça uma ficha resumo dos conceitos da semana. Essa ficha lhe ajudará a resolver 

os exercícios propostos a seguir. 

Exercícios 

1) O tamanho aproximado da pirâmide de Quéops, a maior pirâmide construída pelo povo egípcio, é 146 

metros. Represente esse valor em algarismo egípcio. 

 

2) Esta inscrição indica o número de inimigos massacrados em uma batalha. Represente esse valor em 

algarismo indo-arábico 

 

 

3) Faça o que se pede: 

a) Um dos heróis brasileiros foi Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Em 1792 ele foi morto por 

lutar pela Independência do Brasil. Represente o ano de sua morte em números romanos. 

b) O famoso quadro Independência ou Morte, foi pintado pelo artista Pedro Américo no ano de 1888. 

Represente esse ano em números romanos. 

c) A independência do Brasil foi proclamada no dia 7 de setembro de 1822 por D. Pedro I. Represente 

o ano da Independência em números romanos. 

 

4) Relacione corretamente a Coluna I com a Coluna II: 

Coluna I                   Coluna II 

(1) 49                       (  ) LXXV 

(2) 54                       (  ) LIV 

(3) 75                       (  ) LXXXIX  

(4) 89                       (  ) XCIV 

(5) 94                       (  ) XLIX 

 

5) Relacione, fazendo a correspondência correta entre as quantidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) A população de uma cidade é de um milhão, trezentos e oito mil e quarenta e sete habitantes. Utilizando 

algarismos, o total de habitantes dessa cidade é? 

 

7) Determine o valor posicional do algarismo 3 nos seguintes números: 

a) 3.765. 

b) 32.000.000. 

c) 3.120.000.000. 

d) 8.934. 

 

8) Escreva por extenso os números abaixo: 

a) 52.718. 

b) 20.897. 

c) 5.958. 

 

9) Escreva em algarismos: 

a) 7 dezenas de milhares, 6 milhares, 5 centenas, 5 dezenas e 6 unidades. 

b) 2 milhares, 0 centenas, 2 dezenas e 1 unidade. 

 

Bons estudos! 

 

500 

50 milhares 

5000000 

5 

50.000 

5 unidades 

5 centenas 

5 milhões 



Componente curricular: História 
 Ano: ( 6º - EF II) 
 Habilidade: (EF07HI03) Identificar as hipóteses científicas sobre o surgimento da espécie humana 

e sua historicidade e analisar os significados dos mitos de criação. 

Os mitos são histórias que falam sobre modo como determinado povo vê o mundo. São transmitidos 
oralmente, e buscam explicar fatos e acontecimentos para os quais não há uma explicação lógica. 
Os mitos fundadores são histórias simbólicas, carregadas de sentido, que buscam explicar a origem dos 

povos e dos demais seres. 
Vejamos um mito fundador: 

O povo Maia, vivia na região do México atual há mais 
de 500 anos. Quando os primeiros europeus chegaram 
à América, a cultura Maia foi praticamente destruída e 
muita gente morreu. Ainda hoje há descendentes de 
maias que vivem naquela região.  
Observe o mapa e veja onde se localizam os Maias: 
 

 

POPOL VUH - É um mito Maia sobre a criação do mundo, dos homens e da natureza. 
1- Antes de tudo ser criado, existiam dois deuses: Tepeu e Gucumatz. Um dia eles decidiram criar o mundo. 
Então, pensaram em montanhas, rios, árvores, água, céu. Eles também criaram pássaros, onças, cobras 
borboletas e todos os animais que viviam na Terra.  
2- Um dia os deuses pediram que os animais agradecessem a eles por tê-los criado. Os bichos então 
começaram a rugir, a latir, a rosnar, a cacarejar, a piar, enfim, cada um com a sua voz, ao mesmo tempo. 
Foi uma barulheira tão grande que os deuses ficaram quase surdos e os mandaram parar. Porém, até hoje, 
os animais continuam cada qual com sua voz. 
3- A primeira tentativa dos deuses em criar os seres humanos foi feita com barro, mas os homens ficaram 
moles demais. Depois os deuses tentaram criar com madeira, mas homens ficaram duros demais e sem 
sentimentos. Para acabar com essas criaturas, os deuses mandaram um dilúvio para destruir aquela espécie 
de gente.  
4- Tepeu e Gucumatz ficaram um tempão pensando com o que eles poderiam criar os homens. Um dia os 
animais trouxeram para eles algumas espigas de milho. Os deuses moeram o milho e com a pasta fizeram 
quatro homens, e deu certo: os homens eram bons, inteligentes e tinham bons sentimentos. Eles 
agradeceram e prometeram obedecer sempre seus deuses. Tepeu e Gucumatz viram que dessa vez eles 
tinham acertado e resolveram criar quatro mulheres para serem as companheiras dos homens. 
 Cada povo tem muitos mitos para explicar várias coisas como; a noite e o dia, o surgimento da 

humanidade, a origem do sol ou da lua. São muitos os mitos, Thor e Odim para os Nórdicos, a Serpente 

emplumada dos Astecas e Maias, as realizações de Hama para os Indus ou memo a mitologia Greco-

romana.Basta pesquisar e conhecer. 

Atividades 

COM BASE NAS INFORMAÇÕES DA AULA DE HOJE... 

▸ Explique o que é um mito fundador. 

▸ Qual o papel dos mitos? 

▸ Faça uma pesquisa e registre em seu caderno outro mito de fundação que te chame atenção.  
 

Lembre-se sempre de RESPEITAR todas as culturas e religiões, mesmo que sejam diferentes da sua! 
 
 

Componente curricular: Geografia 
 Ano: ( 6º - EF II) 

 Habilidade: (HCEF06GE04T) Utilizar as direções cardeais e colaterais e as coordenadas geográficas 
na localização dos componentes físicos e humanos. 

EXERCÍCIOS DE REVISÃO SOBRE: PONTOS CARDEAIS PONTOS COLATERAIS E COORDENADAS 

GEOGRÁFICAS. 

ATIVIDADES 

 



1- Complete a rosa dos ventos e indique na frente das letras o nome dos pontos cardeais e colaterais: 

 
 

2 - Considerando a escola como ponto de referência, localize os pontos indicados, utilizando os  

pontos cardeais e colaterais, indique a  localização de cada local: 

 

 
 

 

 

3 – Com base no que foi estudado, complete as frases de forma correta: 

______________________ é a distância, em graus, de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à 

Linha do Equador, principal ______________________ da Terra. Além disso, ______________________ é 

a distância, em graus, de qualquer ponto da Terra em relação a Greenwich, estabelecido como o principal 

______________________ do planeta.  

 

 

 

 

 
A__________________________   
 
B___________________________  
 
C___________________________   
 
D___________________________   
 
E___________________________ 
 
F___________________________ 
 
G___________________________ 
 
H___________________________ 
 

a) O teatro localiza-se 

a _____________ da escola. 

b) O estádio de futebol localiza-se 

a ________________ da escola. 

c) A lanchonete localiza-se 

a _____________ da escola. 

d) A igreja localiza-se 

a _____________ da escola. 

e) O museu encontra-se  

_____________________da 

escola. 

f) O aeroporto encontra-se a 

______________________da 

escola. 

g) O parque encontra-se a 

______________________ da 

escola. 

 



4 - Faça a leitura cartográfica e com base na observação da rosa dos ventos, indique (C) para as 

frases CERTAS e (E) para as frases ERRADAS.  

 
  

5 - Observe as imagens abaixo: 

 
 

6- O meridiano de Greenwich é essencial para a determinação de uma das coordenadas geográficas.  

Sobre ele, é correto afirmar que: 

a) divide os hemisférios setentrional e boreal. 

b) define os graus de latitude. 

c) orienta o grau de translação da Terra. 

d) serve de referência para os fusos horários. 

 

Parabéns, você realizou as atividades de Geografia! Até a próxima aula!  

 

Componente curricular: Ciências 
 Ano: ( 6º - EF II) 

 Habilidades: (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.                                                  

 
 

(__) O Estado de São Paulo está 
localizado ao S e SO de Minas 
Gerais. 
(__) Espírito Santo está a L e a O de 
Minas Gerais. 
(__) A L do Estado de São Paulo 
está o Oceano Atlântico .  
(__) Rio de Janeiro está localizado 
entre o S do Espírito Santo e o NE 
de São Paulo. 
(__) Brasília está a NO do Estado de 
Minas Gerais.  
(__) O N e o NE de São Paulo se 
limitam com S e SO de Minas 
Gerais.  
(__) Espírito Santo está ao S de 
Minas Gerais.  
 

Desenhe três esferas (no seu caderno):  

I) Na primeira esfera vai representar os cinco paralelos 

mais importantes e escrever o nome de cada um nos 

lugares corretos. 

II) Na segunda esfera escreva o nome do meridiano 

principal, colorir e criar legendas para representar os 

Hemisférios Leste e Oeste. 

III) Na terceira esfera escreva o nome do paralelo 

principal, colorir e criar legendas para representar os 

Hemisférios Norte e Sul. 

_____________________________________________

_______________________________________ 



1 - Observe a ilustração, que mostra o planeta 
Terra dividido em três camadas e responda as 
questões 1, 2 e 3. 

 

1. Qual o nome de cada camada representada 

no esquema pelos algarismos 1, 2 e 3? 

2. Qual é a camada mais espessa? Qual é a 

composição dessa camada? 

3. Em qual camada a temperatura é mais 

elevada? Quais os metais existentes nessa 

camada? 

 

 
4. O solo representa o lugar para o desenvolvimento da vida no ambiente terrestre. Usamos os 
solos com várias finalidades e, devido a sua importância, foi criada a Lei Federal 7 867, de 13 de 
novembro de 1989, que implementou no Brasil o “Dia Nacional da Conservação do Solo”, que é 
comemorado todo dia 15 de abril. A data alerta para a importância desse recurso tão importante 
para o desenvolvimento da vida na Terra, assim como a água, o ar, a fauna e a flora. 
Além de ser usado como recurso para a construção de moradias, cite ao menos duas outras 
finalidades do solo.  
5. Realize as cruzadinhas. 

 
 

Componente curricular: Inglês 
 Ano: ( 6º - EF II) 

 Habilidade: (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. 

 

 

Leia o texto:  

Who is Dua Lipa? 

Dua Lipa (22 August 1995) is an English singer from London. She was just 19 years old when she came 

with her first song. Her first album ‘Dua Lipa’ came out in June 2017.

Disponível em: “https://www.kosovoinfo.com/dualipa/”. Acesso em:27/04/2020 

 

https://www.kosovoinfo.com/dua-lipa/
https://www.kosovoinfo.com/dua-lipa/
https://www.kosovoinfo.com/dua-lipa/


1. Complete a tabela com as informações apresentadas: 

  

Name:   

Full name:  

Occupation:  

Birth date:   

Place of birth:  

2. Sobre o texto, faça um T (true) para verdadeiro ou F (false) para falso: 

a. Dua Lipa é uma atriz que nasceu em Londres. (     ) 

b. O primeiro nome da cantora é Dua. (     ) 

c. O texto traz a informação de que Dua Lipa nasceu em 22 de agosto de 1995. (     ) 

d. O primeiro álbum dela foi lançado em julho de 2017. (     ) 

Componente curricular: Arte 
 Ano: ( 6º - EF II) 
 Habilidade: (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. 

A teoria da persistência da retina 
 

No século XIX, o matemático belga Joseph Plateau (1801-1883), criou o primeiro desenho animado (um 
homem montado em um cavalo que galopava), com base na teoria da persistência da retina, de sua autoria, 
que diz que “Todo movimento mais rápido que uma fração de segundo não é perceptível ao olho humano. 
Por isso, as sequências mais aceleradas que esse padrão, são vistas como uma imagem única. ”            
 
 

Experimentos que testam a teoria da persistência da retina 
 
 

 
FOLIOSCÓPIO  

Basta sobrepor duas folhas de papel e desenhar, na mesma posição, 
dois desenhos semelhantes, mas com pequenas alterações. Ao enrolar 

e desenrolar rapidamente o lápis na folha superior, a ilusão de 
movimento é criada. Ao enrolar e desenrolar a primeira folha sobre a 

segunda, obtemos uma ilusão de movimento. 
 
 
 

 
 

FLIPBOOK  
Esse brinquedo é semelhante ao folioscópio, mas, por ter como base um 

bloco com várias folhas, é possível fazer animações complexas, com 
mais movimentos. Para manipulá-lo, é só soltar as folhas rapidamente 

de trás para a frente. 
 

 
 

 



 
Construa esses dois brinquedos ópticos e não se esqueça de mandar o resultado do seu trabalho para seu 
professor pelo canal de contato da escola. Até logo! 
 

Componente curricular: Educação Física 
 Ano: ( 6º - EF II) 
 Habilidade: HCEF06EF05AT) Experimentar e fruir esportes de marca valorizando o trabalho 

coletivo e o protagonismo. 

Nas aulas de Educação Física aprendemos muitas coisas, entre elas, aprendemos sobre os Esportes de 
Marca que são aqueles nos quais o resultado da ação motora é um registro quantitativo de tempo, distância 
ou peso. O Atletismo é um exemplo de Espore de Marca.  
 

 
Vamos treinar um pouco? 
Saltar um obstáculo 
Coloque um obstáculo que você considere com uma altura que seja possível saltar. 
Corra e salte.  
Assim que ficar fácil, aumente o desafio. 
 

 
Saltar um obstáculo 
Agora salte o obstáculo lateralmente. 
 

 
 

Você conhece essa brincadeira? Sabe o nome dele? Pula cela! Já brincou? 
Ela é uma brincadeira que você realiza saltos? Vamos experimentar? Convide alguém da sua família! 
 

 
Posicionem- se em fila. 
Deve haver um espaço entre vocês de aproximadamente 2 metros.  
Vocês devem inclinar o tronco para frente e apoiar as mãos nos joelhos. Ao sinal, quem estiver por último 
deve saltar sobre os que estão parados à sua frente. Quando chegar ao primeiro da fila, deve posicionar-se 
2 metros à frente deste e dar um sinal para que o último da fila comece a saltar. 
 
 
 


