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ANO DE ENSINO 6º ANO  

 

COMPONENTE CURRICULAR: EDUCAÇÃO FÍSICA 

HABILIDADE DESENVOLVIDA:  

• HCEF06EF06A: Praticar um ou mais esportes de marca oferecidos pela escola, usando habilidades 

técnico-táticas básicas e respeitando regras. 

 

OBJETIVOS:  

• Identificar os esportes de marca (Atletismo), seus objetivos e provas. 

• Conhecer o processo histórico do Atletismo. 

 

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES – 

• O aluno deverá pesquisar sobre os esportes de marca em sites de busca com palavras chave: Atletismo; 

História do Atletismo; Provas do Atletismo. 

• Após a pesquisa 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. 
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ANO DE ENSINO: 6º 

 

COMPONENTE CURRICULAR -   Arte 

 

Habilidade Desenvolvida (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. 

 

TEXTO TEATRAL: “LAMBE-LAMBE” 

O “Teatro Lambe-Lambe” é uma caixa cênica em miniatura, independente e itinerante, onde são encenados 

espetáculos de teatro de bonecos, de curta duração, geralmente assistidos por uma ou duas pessoas em cada 

sessão. O nome “lambe-lambe” refere às antigas máquinas fotográficas que povoaram as praças brasileiras no 

início do século XX. Esta técnica surgiu no Brasil na década de 80 com as brasileiras Ismine Lima e Denise di 

Santos, sendo considerada por Álvaro Apocalypse “a mais nova grande invenção do teatro de animação do 

mundo”. Após conhecer o trabalho do bonequeiro Antonio Leopolski, no ano de 2004, iniciamos a construção 

de nossa primeira caixa-teatro: “A Flor” e “Romiau e Julinha”. Em 2009, surgem outras duas caixas: “Missiva” 

e “Miragem”. Em 2011 o espetáculo “El Viaje” é incorporado ao repertório, possibilitando um novo formato 

de espetáculo, com as três caixas apresentando-se simultaneamente. 

 

Dia: 1 

- Interpretação do texto teatral Lambe-Lambe com questões para responder de acordo com o texto, no caderno 

de arte. 

 

Copie as perguntas no Caderno de Artes e responda de acordo com o texto: O teatro lambe-lambe 

 

1-O que é o teatro lambe-lambe? 

2-O nome lambe-lambe, refere-se a que? 

3-Quando surgiu essa técnica no Brasil? 

 

Dia: 2 

- Criação de uma história em quadrinho com base no texto “Lambe-Lambe”. 

- Deverá ser desenvolvido no caderno de arte. 
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ANO DE ENSINO: 6º ANO 

 

COMPONENTE CURRICULAR: HISTÓRIA 

LIVRO DIDÁTICO: HISTÓRIA: Sociedade e Cidadania – 6º ano 

Habilidade Desenvolvida: (EF06HI01) Identificar diferentes formas de compreensão da noção de tempo e de 

periodização dos processos históricos (continuidades e rupturas) / (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. 

 

 

Dia 1: 

- Retomando o estudo: O que é História e por que estudá-la? Tempo e História. 

- Leitura das páginas 8, 9, 10, 11, 12 e 13 / Realização das atividades 4 e 5 da página 21.  

 

Dia 2:  

- Retomando o estudo: Tempo e História. 

- Leitura das páginas 14, 15, 18 e 19 / Realização das atividades 6 e 7 da página 22.  

 

Dia 3: 

- Retomando o estudo: Fontes e conhecimento em História. 

- Leitura das páginas 24, 25, 26 e 27 / Realização das atividades de 1 a 5 das páginas 31, 32 e 33.  
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ANO DE ENSINO: 6° ANO  

 

COMPONENTE CURRICULAR: GEOGRAFIA 

LIVRO DIDÁTICO: Expedições Geográficas - 6° ano 

Habilidades Desenvolvidas:  

(HCEF06GE04T) Utilizar as direções cardeais e colaterais e as coordenadas geográficas na localização de 

componentes físicos e humanos. 

 

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

conhece e procurar seu significado e resolver as atividades a seguir no caderno. 

 

Dia 1: 

- Leitura e interpretação de texto e imagem para compreender primeiro que para poder nos localizar é preciso 

identificar os elementos que constituem o espaço no qual vivemos. 

- Leitura da página 14 e 15/ Realizar os exercícios 1 e 3 (página 24). 

 

Dia 2:  

- Leitura e interpretação de texto e imagem para compreender a importância dos elementos que estão contidos 

no espaço para a localização com o objetivo de compreender o que são os pontos de referência. 

- Leitura da página 38 a 45 e 49/ Realizar os exercícios 1 e 7 (página 50). 

 

Dia 3: 

- Leitura e interpretação de informações e imagens para compreender os usos da ferramenta GPS em nosso 

cotidiano. 

- Leitura da página 46 e 47/ Realizar os exercícios 1 e 2 (página 47). 
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6º ano – Ensino Fundamental 

 
COMPONENTE CURRICULAR: INGLÊS 

LIVRO DIDÁTICO: BEYOND WORDS 6 

Habilidades Desenvolvidas: 

(EF06LI25) Identificar a presença da Língua Inglesa na sociedade brasileira/comunidade (palavras, 

expressões, suportes e esferas de circulação e consumo) e seu significado. 

(EF06LI07) Formular hipóteses sobre a finalidade de um texto em Língua Inglesa, com base em sua 

estrutura, organização textual e pistas gráficas. 

(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 “ATIVIDADES COMPLEMENTARES” 

• Pág. XXIX – Atividade 3 

Orientações gerais: nesta atividade, o objetivo é ativar sua capacidade de perceber a presença de palavras 

da língua inglesa no nosso cotidiano. 

O que fazer na atividade: leia a tirinha da personagem “Mafalda” e responda as perguntas no caderno. 

Para expandir seu estudo: as tirinhas de “Mafalda” fizeram a Argentina ficar conhecida mundialmente. 

Acesse este LINK e conheça a estátua dela, em Buenos Aires, que virou um verdadeiro ponto turístico da 

cidade: https://www.timetravelturtle.com/mafalda-statue-buenos-aires-argentina/      

- LEITURA: Seção “ATIVIDADES COMPLEMENTARES” 

• Pág. XXX – Atividades 4 e 5 

Orientações gerais: para realizar estas atividades, é necessário que você se recorde de itens e formatos de 

textos que já viu ao longo de sua vida. Estes conhecimentos prévios lhe ajudarão a identificar pontos 

importantes para responder as perguntas. Fique atento não somente ao texto, mas também às imagens.      

https://www.timetravelturtle.com/mafalda-statue-buenos-aires-argentina/


PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

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

 Rua Prof. Freire Campello, 282 – Jardim Eulália 

 

 

 

O que fazer na atividade 4: leia as citações impressas nos três pôsteres e as relacione com os temas 

apresentados no subitem A, fazendo as associações no caderno. Na sequência, responda os subitens B, C e 

D, também no caderno. 

O que fazer na atividade 5: responda as questões A e B no caderno após refletir, incluindo opiniões 

pessoais, relacionando-as ao tema trabalhado na Seção. 
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Para expandir seu estudo: já que estamos falando sobre o tema biblioteca, você já teve a oportunidade de 

visitar uma? Será que as bibliotecas são iguais em todos os países? Que tal aprender algumas palavras 

relacionadas a este lugar e ainda conhecer como é uma biblioteca na Austrália?  Clique no LINK e   assista 

o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=3sI0noqKwYE . 
 

Dia 2: 

- LEITURA: Seção “ATIVIDADES COMPLEMENTARES” 

• Pág. XXXI – Atividades 6 e 7 

Orientações gerais: o texto presente na atividade 6 foi retirado da realidade virtual e reproduzido no livro 

didático. A intenção é que você perceba que quando está navegando pela Internet também está realizando 

leitura de textos, só que em uma plataforma diferente. Os conhecimentos adquiridos no seu dia a dia e na 

escola auxiliam na compreensão dos textos publicados no mundo digital. Pense sobre isso!      

O que fazer na atividade 6: nessa atividade, há a reprodução da página de um site e você deve encontrar 

nele as informações pedidas no subitem A (nome, sobrenome, local e emprego da personagem entrevistada) 

e escrever suas respostas no caderno. No subitem B, depois de responder a primeira pergunta, você deve 

copiar no seu caderno o trecho da entrevista que comprove sua resposta. 

https://www.youtube.com/watch?v=3sI0noqKwYE
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O que fazer na atividade 7: esta atividade vai prepará-lo para as próximas, portanto, reflita antes de 

responder as perguntas A e B no seu caderno. 

 

 
• Pág. XXXII – Atividade 8 

O que fazer na atividade: nessa atividade, você encontrará a reprodução de outra página de um site e 

deverá relacionar as informações do texto com as opções apresentadas no subitem A (nome, sobrenome, 

local e emprego da personagem entrevistada) e escrever suas respostas no caderno. No subitem B, responda 

a pergunta com base nas informações oferecidas no texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para expandir seu estudo: quando você respondeu as perguntas da atividade 7, sentiu dificuldade? Que 

informações você aprendeu sobre a África do Sul no texto da Atividade 8? Que tal conhecer algumas 

curiosidades sobre este país? Acesse o LINK e assista o vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=gY7l2M_yzBw .      

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gY7l2M_yzBw


PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

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

        Rua: Profº Freire Campello, 282 – Jardim Eulália  

 

ANO DE ENSINO: 6° ano 

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA 

LIVRO DIDÁTICO: BIANCHINI, Edwaldo. Matemática – Bianchini 6° ano. 9. ed. – São Paulo: 

Moderna, 2018. 

Habilidade Desenvolvida: (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. 

(EF06MA01A) Comparar, ordenar, ler e escrever números naturais fazendo uso da reta numérica. 

(EF06MA03) Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos (mentais ou escritos, exatos ou 

aproximados) com números naturais, por meio de estratégias variadas, com compreensão dos processos neles 

envolvidos com e sem uso de calculadora 

Dia 1: 

– Foco da atividade: leitura, resolução dos exercícios e pesquisa. 

O objetivo da aula de hoje é compreender o nosso sistema de numeração decimal, também conhecido como 

sistema de numeração indo-arábico, identificado o conjunto de regras e símbolos que o caracterizam. 

– Leitura das páginas 16 e 17 do livro / Realização dos seguintes exercícios propostos na página 19: 7, 8 e 9. 

As páginas 16 e 17 que trazem um pouco da história de como surgiu esse sistema de numeração e porquê é 

caracterizado como um sistema posicional, definindo assim, as ordens e o valor posicional que um algarismo 

ocupa. Após a resolução dos exercícios, procure notícias ou imagens em jornais ou revistas que apresentam 

números, recorte-os e cole, identificado as ordens e o valor posicional de cada algarismo. E finalmente, reflita 

acerca da seguinte questão: por que o sistema de numeração decimal foi o que se adequou melhor ao mundo? 

Dia 2:  

 

– Foco da atividade: leitura e resolução dos exercícios. 

O objetivo da aula de hoje é trabalhar os conceitos relativos à sequência dos números naturais, como os 

conceitos de sucessor e antecessor, assim como o conceito de reta numérica. Os números que formam a 

sequência dos números naturais 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ... podem ser reunidos em um conjunto 

denominado conjunto dos números naturais. Dessa forma, esses números naturais também podem ser 

representados em uma reta numérica.  

- Leitura das páginas 23 e 24 do livro / Realização dos seguintes exercícios propostos nas páginas 24 e 25: 

19, 20, 21, 22, 23 e 24. 

 

Dia 3: 
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- Foco da atividade: leitura e resolução de exercícios. 

O objetivo da aula de hoje é compreender as duas primeiras das quatro operações básicas, a adição e a 

subtração e as suas propriedades utilizando os números naturais aprendidos na aula anterior. O processo da 

adição ou soma, como o nome já diz, tem como objetivo somar, acrescentar a uma parcela com outra parcela 

e assim obter a soma. O processo da subtração tem como objetivo retirar o subtraendo (valor menor) do 

minuendo (valor maior) e assim obter a diferença ou resto entre esses valores. 

 

- Leitura das páginas 31, 32, 34, 35, 38, 39, 40, 44, 45 e 46 do livro / Realização dos exercícios proposto nas 

páginas 32, 35, 40, 41, 44 e 47: 1, 3, 4, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 27, 31, 36, 37, 38 e 39. 

Dia 4: 

- Foco da atividade: leitura e resolução de exercícios. 

O objetivo da aula de hoje é compreender as duas operações básicas restantes, a multiplicação e a divisão e 

as suas propriedades utilizando os números naturais aprendidos na anteriormente. O processo da 

multiplicação é feito através da adição de parcelas iguais diversas vezes, podendo ser reescritas em fatores 

para chegar a um produto. O processo da divisão é feito realizando uma distribuição de partes iguais, onde 

temos o dividendo (valor a ser dividido, número maior), o divisor (valor que divide o dividendo), o quociente 

(valor resultante da divisão) e o resto, quando não é uma divisão exata. 

- Leitura das páginas 47, 48, 49, 50, 51, 52, 60, 61 e 62 do livro / Realização dos exercícios propostos nas 

páginas 49, 52, 61 e 62: 42, 43, 45, 46, 52, 53, 55, 80, 83, 84 e 87. 

Dia 5: 

– Foco da atividade: leitura e resolução de problemas. 

O objetivo da aula de hoje é solucionar problemas que envolvam as quatro operações (adição, subtração, 

multiplicação e divisão) com os números naturais. 

 

- Leitura das páginas 54, 58 e 59 do livro / Realização dos seguintes exercícios propostos nas páginas 55 e 

57: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 77 e 78. 
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ANO DE ENSINO 6° ANO EF 

COMPONENTE CURRICULAR: LÍNGUA PORTUGUESA 

LIVRO DIDÁTICO: SE LIGA NA LÍNGUA – 6° ANO 

Habilidade Desenvolvida: EF67LP 28 - 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 aventura, narrativas de enigma, mitos, crônicas, autobiografias, histórias em 

quadrinhos, mangás, poemas de forma livre e fixa (como sonetos e cordéis), vídeo-poemas, poemas visuais, 

dentre outros, expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas, 

autores. 

Dia 1: Atividade de Leitura de letra de canção, das páginas 16 e 17. 

Os alunos deverão ler o texto SÓ EU SOU EU, de Marcelo Jeneci e, se possível, ouvir a música 

(https://m.youtube.com/watch?v=U6cdri1MxeA). 

Após a leitura e audição, deverão responder às questões da página 17: 

. Por que os compositores falam de ¨Ronaldinhos e rainhas da Inglaterra¨? 

. O que significaria dizer ¨Só eu sou eu¨? 

Dia 2: Atividade leitura de tira, relacionada à Seleção e Combinação de palavras. 

Os alunos deverão ler a tira de José Aguiar, página 37 e responder às questões 1 e 2 da mesma página, logo a 

seguir à tira. 

Em seguida, deverão fazer os exercícios número 1 (a,b,c) da página 38. 

Dia 3: - Fazer leitura sobre Metáfora e Comparação 

- Leitura das páginas 45 e 46/ Realização das atividades da página 45 (Exercícios de 1 a 5). 

Dia 4: 

Ainda em relação ao conto estudado na atividade anterior, os alunos deverão realizar as questões 1. a e b / 3. 

a, b e c  / 5. a e b  / 6. A 

Dia 5: 

A atividade tratará dos elementos básicos da narrativa. Para isso é importante que os alunos leiam o tópico da 

página 237 – “Como funciona um conto?” e, a seguir, respondam às questões  de 1 a 6 , da página 238. 
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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 à atmosfera) e suas principais características. 

Objetivos: Reconhecer as camadas que formam o planeta Terra. 

Dia 01: Faça a leitura das páginas 83 e 84 do livro de Ciências Inspire 6 ano e responda: 

1) Ao compararmos as camadas do planeta Terra às camadas do fruto abacate, qual camada da Terra 

corresponderia a qual camada do abacate? 

a) A casca: _____________________________________________________________ 

b) A polpa (parte comestível): ______________________________________________ 

c) O caroço: ____________________________________________________________ 

2) Para facilitar o estudo, o planeta foi dividido em outras 4 camadas, abaixo citadas. Escreva o significado 

de cada uma delas: 

a) Litosfera: ___________________________________________________________________________ 

b) Hidrosfera: ___________________________________________________________________________ 

c) Atmosfera: ___________________________________________________________________________ 

d) Biosfera: ____________________________________________________________________________ 

Habilidade desenvolvida: (EF06CI12A) Identificar os diferentes tipos de rocha, relacionando a formação de 

fósseis à rochas sedimentares em diferentes períodos geológicos. 

Objetivos: Compreender a formação dos diferentes tipos de rocha e a formação de fósseis em rochas 

sedimentares. 

Dia 02: Leia as páginas 87 e 88, depois responda: 

1) Quais as diferenças na formação de rochas magmáticas plutônicas e de rochas magmáticas vulcânicas? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

2) Identifique os tipos de rochas que formam: 

a) A Laje de Santos (ilha próxima de Santos-SP) 

______________________________________________________________________________________ 

b) O Morro dos Dois Irmãos ( Fernando de Noronha-PE) 

______________________________________________________________________________________ 

Dia 03:1) Estude as páginas 89 e 90 do livro de Ciências e reforce fazendo as atividades da página 91. 

2) Por que é possível encontrar fósseis em algumas rochas sedimentares? Explique o processo deste tipo de 

fossilização. 
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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 orais e escritos reconhecendo sua importância 

nas diversas tradições religiosas. 

 

Dia 1 - TEXTOS SAGRADOS ORAIS E ESCRITOS 

Os textos sagrados são uma forma de expressar e compartilhar os ensinamentos das diversas 

tradições/manifestações religiosas. Eles são ensinamentos transmitidos de forma oral e escrita pelas 

diferentes culturas religiosas e têm como função a transmissão e organização dos ensinamentos religiosos 

para as novas gerações. 

Um texto sagrado é aquele que é reconhecido e validado por todo o grupo religioso, dando sentido e 

um significado essencial à realidade das pessoas, como orientações para a vida em diferentes situações. 

Assim, do texto sagrado brota todo o saber sobre a tradição religiosa, a doutrina, os códigos de ética e moral, 

as regras dos rituais, enfim, as orientações civilizadoras dos homens. 

 

Textos Sagrados Orais 

Mesmo com a invenção da escrita, algumas culturas optaram por permanecer na oralidade, 

armazenando na memória os seus ensinamentos, os quais são transmitidos às futuras gerações por meio da 

oralidade. É o caso, por exemplo, das culturas nativas, as indígenas, as australianas (aborígenes), as 

africanas, entre outras. 

Apesar de algumas dessas culturas dominarem a escrita, preferem preservar o texto oral para que a 

mensagem divina não perca a sua essência, repassando seus ensinamentos por meio da oralidade nos 

diferentes rituais revividos. 

A tradição oral é como se fosse a “autobiografia da tribo”, um recurso e uma técnica para transmitir a 

cultura e a sua história, os mitos, contos, sistemas de crenças e outros relatos. Assim, a sabedoria dos 

antepassados é preservada através da oralidade. 

 

Textos Sagrados Escritos 

Outras tradições religiosas, com o surgimento da escrita, fizeram a opção de escrever os seus textos 

sagrados, como forma de garantir a preservação do seu conteúdo. Entre elas, temos, por exemplo, o taoísmo, 

o hinduísmo, o budismo, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, entre outras 

Entre os inúmeros textos sagrados nas diferentes culturas, os mais conhecidos são: as diversas 

Bíblias cristãs, o Alcorão islâmico, a Torá judaica, o Páli Tripitakan budista, os Vedas no hinduísmo, o Tao 

Te Ching no taoísmo, entre outros. 

 

Atividades: leia atenciosamente as frases a seguir sobre algumas ideias de diferentes tradições religiosas 

que orientam os seus seguidores quanto à forma de se viver, que, fundamentalmente, são frutos do mesmo 

sentimento, o humano, e por isso, estas orientações são muito próximas umas das outras, destacando a 

importância do respeito ao próximo, que deve ser a base de nossas relações. Depois, faça um desenho sobre 

três frases que tenham lhe chamado a atenção, identificando-as. 

Hinduísmo: “Não faça aos outros aquilo que, se a você fosse feito, causar-lhe-ia dor. 
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Budismo: “De cinco maneiras um verdadeiro líder deve tratar os seus amigos e dependentes: com 

generosidade, cortesia, benevolência, dando o que deles espera receber e sendo fiel à sua própria palavra.” 

 

Judaísmo: “Não faça ao seu semelhante aquilo que para você é doloroso.” 

 

Taoísmo: “Considera o lucro do seu vizinho como o seu próprio e o prejuízo dele como se também fosse o 

seu”. 

 

Cristianismo: “Tudo quanto você quer que os outros façam para você, faça-o também para eles.” 

 

Islamismo (muçulmanos): “Ninguém pode ser um fiel até que ame o seu irmão como a si mesmo.” 

 

 

* Observações: resposta subjetiva. 
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