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ANO DE ENSINO 6º ANO 
 

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA 

LIVRO DIDÁTICO: HISTÓRIA SOCIEDADE & CIDADANIA 

Habilidade Desenvolvida: (EF06HI02) Identificar a gênese da produção do saber histórico e analisar o 

significado das fontes que originaram determinadas formas de registro em sociedades de épocas distintas. 

 

 
Dia 1: 

- Apresentar o conceito de fontes históricas, destacando a sua importância. 

- Leitura das páginas: 24 e 25. 

- Realização das atividades: 1, 2 e 3 (páginas 20 e 21). 

 
Dia 2: 

- Apresentar o conceito de Sujeito histórico. 

- Leitura das páginas: 28 e 29. 

- Realização das atividades: A, B e C (Para Refletir, página 29). 

 
Dia 3: 

- Descrever o foco da atividade do dia (leitura, escrita, conhecendo os números...) 

- Leitura da página -27. 

- Assistir a vídeo Conhecendo a Arqueologia – Escavação, pelo link: 

https://youtu.be/Kr9sgFn4VXw 

- Realização da atividade 5 (página33). 
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6º ano – Ensino Fundamental 

 
COMPONENTE CURRICULAR: INGLÊS 

LIVRO DIDÁTICO: BEYOND WORDS 6 

Habilidades Desenvolvidas: (EF06LI07) Formular hipóteses sobre a finalidade de um texto em língua 

inglesa, com base em sua estrutura, organização textual e pistas gráficas. (EF06LI08) Identificar o 

assunto de um texto, reconhecendo sua organização textual e palavras cognatas. (EF06LI09) Localizar 

informações específicas em texto. (EF06LI17) Construir repertório lexical relativo a temas familiares 

(escola, família, rotina diária, atividades de lazer, esportes, entre outros). (HCEF59LI01T) Fazer uso de 

plataformas digitais (Youtube, Duolingo, LinguaLeo, MindSnacks, Cambridge Dictionary, Spotify, 

Netflix, entre outros) a fim de utilizar as novas tecnologias, com novas linguagens e modos de interação, 

para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento na 

Língua Inglesa, de forma ética, crítica e responsável. 

 
Dia 1: 

- LEITURA: Seção “READ TO LEARN MORE” 

● Pág. 20 – Atividade 1 

Orientações gerais: nesta atividade, você reconhecer semelhanças e diferenças entre documentos 

emitidos em outros países e os emitidos no Brasil, inclusive a nova Identificação Civil Nacional 

brasileira, bem como os dados neles contidos. 

O que fazer na atividade: leia os documentos atendendo aos dois objetivos propostos na atividade. Se 

você precisar de ajuda com o significado de alguma palavra, pode usar um Dicionário ou Tradutor. 

 
- LEITURA: Seção “CONSTRUCTING MEANINGS” 

● Pág. 21 – Atividades 1 e 2 

Orientações gerais: para realizar esta atividade, você deve retomar os textos da página 20. Vamos 

identificar informações específicas deles. 

O que fazer na atividade 1: leia novamente os textos da página 20 para realizar os subitens A, B, C e D. 

Escreva as respostas no seu caderno. 

(A) marque com um “X” as informações que você encontrar em cada um dos textos. 

(B) responda no seu caderno a pergunta explicando a necessidade ou não de algumas informações estarem 

presentes em determinados documentos. 

(C) escreva os números romanos (I, II, III, IV) que identificam os textos da página 20 nas categorias 

corretas. 

(D) responda em seu caderno a pergunta dando pelo menos um exemplo para justificar sua opinião. 

O que fazer na atividade 2: relacione as partes retiradas dos textos da página 20 (representadas pelas 

“letras”) e os tipos de informação que eles trazem (representados pelos “números romanos”), no caderno. 

Tradução: I – endereço, II – data de nascimento, III – data de validade, IV – primeiro nome, V – número 

de identificação, VI – nacionalidade, VII – sobrenome. 

 
Dia 2: 

- LEITURA: Seção “STYLE OF THE GENRE” 

● Pág. 29 – Atividade 1 
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Orientações gerais: nesta atividade, vamos continuar estudando sobre os documentos de identificação. O 

objetivo é que você fique cada vez mais familiarizado com estes tipos de textos, bem como com as formas 

deles e as informações neles contidas. 

O que fazer na atividade: observe o documento e leia as informações nele apresentadas para responder 

as perguntas dos subitens A e B, no seu caderno. Se preferir, faça uma reprodução do documento no seu 

caderno para completar com as suas informações. 

 
● Pág. 30 – Atividade 2 

O que fazer na atividade: nessa atividade, você encontrará a reprodução de outro documento. Você deve 

ler este texto para localizar as informações pedidas nos subitens A e B, no seu caderno. 

(A) para responder esta pergunta, observe não somente as informações escritas “dentro” do documento. 

Leia também as “bordas”, os “selos”, ou seja, todo texto que aparece nele. □ 

(B) faltam 4 informações neste texto. Escreva no seu caderno da seguinte forma e complete corretamente: 

PLACE OF BIRTH – SEX – NAME – DATE OF BIRTH 

a)  : Dee Head 

b)  : 01-04-2004 

c)   : female 

d)   : Travis County, Texas 

 
Para expandir seu estudo: os documentos de identificação que estudamos nesta semana apresentaram 

informações pessoais tais como nome, data de nascimento, nacionalidade, dentre outras. Que tal aprender 

a dialogar sobre algumas informações pessoais em inglês? Assista a esse vídeo e pratique! □ 

https://www.youtube.com/watch?v=gIlVv9un5wA 

http://www.youtube.com/watch?v=gIlVv9un5wA
http://www.youtube.com/watch?v=gIlVv9un5wA
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COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA 

LIVRO DIDÁTICO: MATEMÁTICA BIANCHINI 

Habilidade Desenvolvida: (EF06MA31) Identificar as variáveis e suas frequências e os elementos 

constitutivos (títulos, eixos, legendas, fontes e datas) em diferentes tipos de gráfico. (EF06MA32) 

Interpretar e resolver problemas que envolvam dados de pesquisas sobre contextos ambientais, 

sustentabilidade, trânsito, consumo responsável, entre outros, apresentadas pela mídia em tabelas e em 

diferentes tipos de gráficos e redigir textos escritos com o objetivo de sintetizar conclusões. (EF06MA34) 

Interpretar e desenvolver fluxogramas simples, identificando as relações entre os objetos representados 

(por exemplo, posição de cidades considerando as estradas que as unem, hierarquia dos funcionários de 

uma empresa, etc.) entre outros. 

 

 
Dia 1: 

- Leitura e resolução de exercícios 

- Leitura da página 26, 27 e 42 / Realização das atividades das páginas 27 

 
Dia 2: 

- Leitura e resolução de exercícios 

- Leitura da página 43 e 70 / Realização das atividades das páginas 43, 70 e 71 

 
Dia 3: 

- Leitura e resolução de exercícios 

- Leitura da página 106, 107 e 116/ Realização das atividades das páginas 107 

 
Dia 4: 

- Leitura e resolução de exercícios 

- Leitura da página 118, 119 e 120 / Realização das atividades das páginas 117 e 119 

 
Dia 5: 

- Leitura e resolução de exercícios 

- Leitura da página 121e 325 / Realização das atividades das páginas 120 
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ANO DE ENSINO 6º ANO 

 
COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 

LIVRO DIDÁTICO: SE LIGA NA LÍNGUA 

Habilidade Desenvolvida: EF67LP28 Ler, de forma autônoma, e compreender – selecionando 

procedimentos e estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta características 

dos gêneros e suportes - , romances infanto-juvenis, contos populares, contos de terror, lendas brasileiras, 

indígenas e africanas, narrativas de aventuras, narrativas de enigma, mitos, crônicas, autobiografias, 

histórias em quadrinhos, mangás, poemas de forma livre e fixa (como sonetos e cordéis), vídeopoemas, 

poemas visuais, dentre outros, expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por 

gêneros, temas, autores. 

EF06LP04A Analisar a função e as flexões de substantivos e adjetivos. 

 

 
Dia 1: 

- Atividade de leitura, pesquisa e identificação da classe gramatical Substantivo 

- Leitura do texto da página 108, que trata de um relato de experiência do professor Rogério Quintanilha, 

sobre um acontecimento no Chile. 

Após a leitura, é interessante que o aluno amplie seus conhecimentos sobre aquele país, fazendo uma 

pesquisa em fontes confiáveis de Internet e livros de Geografia, para entender os motivos pelos quais o 

Chile é constantemente atingido por terremotos. 

Após a leitura e pesquisa, o aluno deve refletir sobre: 

- onde ocorreu o terremoto 

- quem estava com o professor 

- o que ele sentiu 

As respostas: respectivamente, Chile, família e medo , como você deve se lembrar, são substantivos. 

 
Dia 2: 

- Dando continuidade ao assunto Substantivo, agora o aluno deverá ler outro texto, um anúncio 

publicitário, na página 121. O anúncio faz parte de uma campanha de interesse social. 

- No referido texto, o aluno encontrará palavras que nomeiam seres e compreenderá que essas palavras 

são substantivos. 

Assim, deve responder às questões : 1 A e B, pág. 121 e 3, 4 e 5, pág 122. 

 
Dia 3: 

- Ainda sobre os substantivos, leia a reportagem na página 123. Responda as questões desta página. 

- Na reportagem o aluno encontrará substantivos comuns e próprios e aprenderá a identificá-los. Leitura 

do box que traz o recurso de linguagem Ironia e entender sua função no texto. 
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Dia 4: 

- Nas páginas 124 e 125, o aluno deve responder os exercícios 2 e 3, sendo um texto ilustrado e uma 

tirinha. Nessa página o aluno conhecerá os substantivos concretos e abstratos. 

- Leitura do box na página 124, que explica o radical e traz exemplos. 

 
Dia 5: 

- Dando continuidade aos substantivos, conheceremos na página 125 os primitivos e derivados, através do 

poema de Cora Coralina e na página 126 os substantivos coletivos (box). 

- Realize os exercícios 4 e 5 das páginas 126 e 127. 
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ANO DE ENSINO 6º ANO 

 
COMPONENTE CURRICULAR: CIÊNCIAS 

LIVRO DIDÁTICO: INSPIRE CIÊNCIAS 

Habilidade Desenvolvida: (EF06CI11) Identificar as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra 

(da estrutura interna até à atmosfera) e suas principais características. 

 

 
Dia 1: 

- Reconhecer as camadas internas que do planeta Terra e suas principais características. 

- Leitura da página 83 / Faça uma representação esquemática do planeta Terra em corte, evidenciando as 

camadas internas e a crosta. 

 
Dia 2: 

- Reconhecer as camadas externas da Terra e suas principais características. 

- Leitura da página 84 / Faça uma representação esquemática da hidrosfera, da atmosfera e da Biosfera e 

escreva suas principais características. 

 
Dia 3: 

- Conhecer os métodos utilizados para estudar a estrutura interna da Terra 

- Leitura da página 82 / Realização das atividades das páginas 85 
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ANO DE ENSINO: 6 º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: ARTE 

LIVRO DIDÁTICO: Mosaico 

Habilidade: EF69AR01 – 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. 

Dia: 1 “ Gravura” 

Atividade de leitura, interpretação de texto e atividade artística 

Página: 36 e 37 

Desenvolvimento da atividade: No caderno de arte, use uma folha inteira para fazer o seu desenho cego, 

experimente traçar sem olhar para a folha de papel, mantendo a atenção fixa no objeto ou na pessoa que 

está sendo desenhada. Você pode desenhar o jardim da sua casa ou um vaso com flores. Pinte com lápis 

de cor bem colorido. 

 

 
Dia : 2 “ Gravura” 

Atividade: Gravura é uma imagem obtida através da impressão de uma matriz artesanal. O material da 

matriz pode variar e classifica o tipo de gravura. 

Desenvolvimento da atividade: Em uma folha avulsa, cole pedaços de barbantes, criando um desenho 

livre. Espere secar, depois passe tinta nos barbantes e carimbe a folha no caderno de arte para criar a 

gravura das linhas. 
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ANO DE ENSINO – 6º ANO 

COMPONENTE CURRICULAR: ENSINO RELIGIOSO 

Habilidade Desenvolvida: (EF06ER01) Reconhecer o papel da tradição escrita na preservação de 

memórias, acontecimentos e ensinamentos religiosos. 

 
Objetivos: Compreender a função dos textos sagrados escritos, reconhecendo sua importância nas diversas 

tradições religiosas. 

Dia 2: 

- Estudo dirigido por meio da leitura abaixo e atividades propostas. 

 
Ampliando nossos conhecimentos: CONHECENDO ALGUNS TEXTOS SAGRADOS ESCRITOS 

 
“Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, 

ou por sua origem ou ainda por sua religião. 

Para odiar, as pessoas precisam aprender, 

e, se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar.” 

(Nelson Mandela, liderança social ex-presidente da África do Sul) 

 
 

Assim como todos queremos ser respeitados em nossas crenças, faz parte desse processo de convivência 

pacífica entre a diversidade cultural na sociedade em que vivemos o exercício do respeito ao outro em sua 

diversidade. Vamos agora conhecer os livros sagrados de algumas tradições religiosas mais conhecidas no 

mundo! 

 

ALCORÃO OU CORÃO - é o livro sagrado do Islã. Os muçulmanos creem que o Alcorão é a palavra 

literal de Deus (Alá) revelada ao profeta Maomé (Muhammad), em Meca, quando estava meditando. Conta 

a história que, ao lhe ser revelado um verso da palavra de Deus, ele recitava as palavras exatas e seus 

seguidores escreviam onde podiam: pergaminhos, pedras e cascas de árvores. A palavra Alcorão deriva do 

verbo árabe que significa declamar ou recitar; Alcorão é, portanto, uma "recitação" ou algo que deve ser 

recitado. É um dos livros mais lidos e publicados no mundo. É prática generalizada na maioria das 

sociedades muçulmanas que o Alcorão não seja vendido, mas sim dado, ou seja, oferecido gratuitamente. 

 
BÍBLIA - é o livro sagrados dos cristãos. Do idioma grego, significa “rolo” ou “livro”. É formada por uma 

coleção de vários livros, que contêm cartas, mandamentos e histórias sobre a vida das pessoas. Os cristãos 

acreditam que a Bíblia seja o ensinamento de Deus, escrito para orientá-los. A Bíblia se inicia com o livro 

do Gênesis, que narra a criação do mundo, e termina com o livro do Apocalipse, que narra o fim dos tempos. 

Está dividida em duas partes principais, o Velho Testamento (trata da história de Abraão e seus 

descendentes, da história do povo judeu) e o Novo Testamento (narra a vida e os ensinamentos de Jesus). 

A palavra Testamento significa Aliança ou Promessa. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Livro_sagrado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Isl%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Deus
https://pt.wikipedia.org/wiki/Al%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maom%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Verbo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Livro


PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

E.M.E.F.M PROF. JOSÉ EZEQUIEL DE SOUZA 

                               Rua: Profº Freire Campello, 282 – Jardim Eulália  

PÁLI TRIPITAKAN - é conhecido como o principal texto sagrado budista, que significa o “Cesto Triplo” 

ou “Os Três Cestos da Sabedoria”. Conta a vida de Buda, o “Iluminado”, o príncipe Sidharta Gautama, e 

reúne seus sermões. Páli é a língua na qual foram escritos os ensinamentos de Buda. Existem também outros 

livros sagrados no budismo, conhecidos como Sutras, com suas parábolas e histórias para explicar os 

ensinamentos de Buda e para falar de sua vida. 

 
Tao Te Ching - o mais famoso e influente texto chinês da tradição taoísta, que significa o “Livro do Tao” 

(“Ordem do Mundo”). É tradicionalmente atribuído a Lao-Tsé, um velho sábio. Entretanto, é impossível 

identificar com precisão a autoria da obra ou a data desse texto, mas, provavelmente, data do século VI a.C. 

 
Torá - em hebraico significa “Lei”. É um conjunto de cinco livros escritos originalmente em rolos, trazendo 

os preceitos principais das leis de Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A Torá é 

o livro sagrado do judaísmo e responde aos questionamentos fundamentais da existência humana e das 

religiões, como a criação do mundo e a origem da morte. Para os judeus, são os livros das promessas de 

Deus, do código da Aliança entre Deus e Israel. 

 
Vedas – no hinduísmo, religião que nasceu na Índia, há muitos textos sagrados, e, entre tantos, estão estes, 

os quais contêm preceitos relativos à sua organização social, coletiva e individual. São quatro coleções de 

hinos e orações, chamados Vedas ou Escrituras Védicas. O mais antigo e mais sagrado é o RIG VEDA, o 

“Filho do Saber”, com mais de mil hinos. Considerados os mais antigos livros sagrados do mundo, com 

aproximadamente 4.000 anos. Os outros textos hindus de maior importância são os UPANIXADES e os 

outros dois extensos poemas, o MAHABHARATA e o RAMAYANA. A tradição do canto védico foi 

classificada pela UNESCO em 2008 como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. A palavra Veda, 

em sânscrito (antigo idioma hindu), significa conhecer. 

 
ATIVIDADES 

 
1. Relacione as colunas: 

 
I. Alcorão ou Corão (A) Um dos mais antigos livros sagrados do mundo, com cerca de 4.000 anos 

II. Bíblia (B) Significa o “Livro do Tao” (“Ordem do Mundo”) 

III. Páli Tripitakan (C) Livro Sagrado do Islã, deriva do verbo árabe que significa declamar ou recitar 

IV. Tao Te Ching (D) Livro sagrados dos cristãos, divide-se em Velho e Novo Testamento 

V. Torá (E) Principal texto sagrado budista, que significa “Os Três Cestos da Sabedoria” 

VI. Vedas (F) Em hebraico significa “Lei”. Livro sagrado do judaísmo 

 
 

2. Desafio: encontre algumas palavras do estudo realizado no caça-palavras a seguir! 

 

TEXTOS SAGRADOS 

 

Leia atenciosamente e encontre as palavras do quadro abaixo escondidas na vertical, horizontal, diagonal e 

até escritas ao contrário! Preste atenção! Você é capaz!! 

https://pt.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://pt.wikipedia.org/wiki/Patrim%C3%B3nio_Cultural_Imaterial_da_Humanidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Livro_sagrado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Isl%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Verbo
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Confira suas respostas: 

1) I – C II – D III – E IV – B V – F VI – A 

2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Referencial Bibliográfico: 

BIACA, Valmir et al. O Sagrado no Ensino Religioso. Curitiba: SEED – Cadernos Pedagógicos do Ensino 

Fundamental. Vol. 8, p.39-48 

 
* Sites consultados: 

https://www.google.com 

https://www.geniol.com.br/palavras/caca-palavras/criador/

http://www.google.com/
https://www.geniol.com.br/palavras/caca-palavras/criador/
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Ano de ensino: 6 ° Ano 

Componente Curricular: GEOGRAFIA 

Livro didático: EXPEDIÇÕES GEOGRÁFICAS 6° ANO 

Habilidade Desenvolvida: 

(EF06GE01) Identificar e compreender o lugar como espaço vivido, aprendendo e sentindo, compreender 

que o fenômeno de lugar interage com outros em lugares próximos ou distantes. 

 
Observação: Importante ao realizar a leitura, anotar em uma folha separada as palavras que você não 

conhece, procurar seu significado e copiar os textos a seguir e resolver as atividades em seu caderno. 

 
Dia 1: 

- Lugar Geográfico: Leitura e interpretação do texto para compreender o que é lugar, observar as figuras A 

e B com atenção. 

- Figuras A e B (Pág. 26) 

- Leitura da página 26. 

 
Dia 2: 

- O lugar geográfico, a menor dimensão do espaço Geográfico: Leitura e interpretação do texto para 

compreender as várias dimensões ou escala do espaço Geográfico. 

- Observar as figuras A e B (Pág. 27) 

- Leitura da página 27. 

 
Dia 3: 

- Realização das atividades referentes à leitura dos textos anteriores (páginas 26 e 27). 

- Responder as atividades 1,2 e 3 da página 32. 
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E.M.E.F.M PROF. JOSÉ EZEQUIEL DE SOUZA 

                               Rua: Profº Freire Campello, 282 – Jardim Eulália 
 

ANO DE ENSINO: 6º ANO 

 

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA 

HABILIDADE DESENVOLVIDA:  

• HCEF06EF05AT: Experimentar e fruir esportes de marca valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo. 

OBJETIVOS:  

• Refletir sobre uma notícia ou aula que apresenta o esporte de marca (atletismo). 

• Levar o aluno a vivenciar o esporte, seja por movimentos que podem fazer em casa, ou pensar maneiras 

diferentes de experimentar o esporte. 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: 

• O aluno deverá assistir ao vídeo: https://youtu.be/efK68u3lbnM   

• Após assistir ao vídeo, que se trata de uma reportagem sobre o atletismo, o aluno deverá responder as 

perguntas da atividade proposta abaixo. 

• Identificando: Nome completo, ano e número de chamada. 

• Montar um portfólio de todas as atividades realizadas para entregar ao professor quando for solicitado.  

• Depois o aluno deverá assistir ao vídeo: https://youtu.be/4v8Jotbtyb8 e realizar a proposta de atividade do 

professor do vídeo, lembrando que, cada movimento deve ser repetido por 30 segundos. (Para relembrar 

atividades que fizemos na quadra da escola, antes da suspensão das aulas). 

 

ATIVIDADE 2 

1) Quais são as provas que compõem o Atletismo? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

2) Sobre as provas de corrida no atletismo é correto afirmar que: 

(    ) Apenas as provas de corrida de rua, são consideradas provas de corrida. 

(    ) Exclusivamente provas de velocidade, são provas de corrida. 

(    ) As corridas de velocidade são compostas por provas de 100, 200 e 400 metros. 

(    ) As provas de 800 e 1500 metros são consideradas provas de fundo. 

3) Sobre as provas de arremesso ou lançamentos temos: 

(    ) peso, martelo, dardo e bola de ferro. 

(    ) bola de ferro, bumerangue, dardo e martelo. 

(    ) disco, dardo, lança e bola de ferro. 

(    ) peso, martelo, disco e dardo. 

“Na afirmação da repórter no vídeo assistido, ela afirma que “...o atletismo é o esporte dos recordes.” 

4) Pensando na reportagem exibida e no que você pesquisou sobre atletismo, você concorda com a 

afirmação que ela faz? Por quê? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

“A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original”. (Albert Einstein) 

Desejamos que vocês realizem um bom estudo! 

Equipe Educação Física - Ezequiel 

https://youtu/
https://youtu/

