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Prefeitura Municipal de Taubaté 
Secretaria de Educação – 6º ano - 

Componente curricular: Língua Portuguesa  
Ano: 6º - EF II  
Habilidade: EF67LP30) Criar narrativas ficcionais, tais como contos populares, contos de suspense, 

mistério, terror, humor, narrativas de enigma, crônicas, histórias em quadrinhos, dentre outros, que utilizem 
cenários e personagens realistas ou de fantasia, observando os elementos da estrutura narrativa próprios 
ao gênero pretendido, tais como enredo, personagens, tempo, espaço e narrador, utilizando tempos verbais 
adequados à narração de fatos passados, empregando conhecimentos sobre diferentes modos de se iniciar 

uma história e de inserir os discursos direto e indireto. 

ATIVIDADES 

Leia o início de dois contos maravilhosos muito conhecidos.  

 

TEXTO 1.  

Rapunzel  

Era uma vez um casal que há muito tempo desejava inutilmente ter um filho. Os anos se passavam, 
e seu sonho não se realizava. Afinal, um belo dia, a mulher percebeu que Deus ouvira suas preces. Ela ia 
ter uma criança! Por uma janelinha que havia na parte dos fundos da casa deles, era possível ver, no quintal 
vizinho, um magnífico jardim cheio das mais lindas flores e das mais viçosas hortaliças. Mas em torno de 
tudo se erguia um muro altíssimo, que ninguém se atrevia a escalar. Afinal, era a propriedade de uma 
feiticeira muito temida e poderosa. 

Um dia, espiando pela janelinha, a mulher se admirou ao ver um canteiro cheio dos mais belos pés 
de rabanete que jamais imaginara. As folhas eram tão verdes e fresquinhas que abriram seu apetite. E ela 
sentiu um enorme desejo de provar os rabanetes. 

A cada dia seu desejo aumentava mais. Mas ela sabia que não havia jeito de conseguir o que queria 
e por isso foi ficando triste, abatida e com um aspecto doentio, até que um dia o marido se assustou e 
perguntou: 

__ O que está acontecendo contigo, querida? 
__ Ah! - respondeu ela. - Se não comer um rabanete do jardim da feiticeira, vou morrer logo, logo! 
 [...] 

Disponível em: https://www.grimmstories.com/pt/grimm_contos/rapunzel. Acesso em 13/05/2020. 

__________________________________________________________________________ 

TEXTO 2.  

O ganso de ouro 

 

Houve, uma vez, um homem que tinha três filhos. O mais moço dos três era por todos desprezado, 
ridicularizado e maltratado; todos o chamavam pelo nome de Zé Palerma. 

Um belo dia, o filho mais velho resolveu cortar lenha na floresta; antes de partir, a mãe deu-lhe uma 
excelente fritada de ovos e uma garrafa de vinho para que não ficasse com fome e com sede. Muito satisfeito, 
o moço entrou pela floresta adentro e topou com um anãozinho que, apôs cumprimentá-lo, lhe disse: 
 __Queres dar-me um pedacinho da tua fritada e um golinho do teu vinho? Estou com tanta fome e 
tanta sede! 

Mas o filho espertalhão respondeu: 
__Se dou a ti a fritada e o vinho, nada sobra para mim; sai do meu caminho! 

           Largou aí o anãozinho e foi-se sem mais aquela. Mais adiante um pouco, começou a cortar um galho, 
mas não tardou nada que, errando o golpe, feriu-se com o machado num braço, tendo de voltar para casa 
a fim de tratar o ferimento. Aquilo não passava de uma peça que lhe pregara o anãozinho! 
          Em seguida, o segundo filho quis ir à floresta; a ele também a mãe deu uma bela fritada de ovos e 
uma garrafa de bom vinho. Penetrando na floresta, encontrou o tal anãozinho, que lhe pediu um pedaço de 
fritada e um gole de vinho. Mas este filho também disse com o seu natural bom senso: 

__O que der a ti, fará falta a mim; dá o fora, sai da minha frente. 
          Largou lá o anãozinho e foi para diante. Mas o castigo não se fez esperar: assim que deu alguns 
golpes numa árvore, feriu a perna com o machado e teve de ser transportado para casa. 
          Então o menor dos três pediu que o deixassem ir: 
          __Meu pai, deixa-me por esta vez ir à floresta cortar lenha! 

https://www.grimmstories.com/pt/grimm_contos/rapunzel
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         Teus irmãos já se feriram, - respondeu-lhe o pai; - agora queres ir tu, que não sabes fazer coisa 
alguma. Mas Zé Palerma tanto insistiu que o pai acabou por dizer: 
          __Pois bem, vai! Assim aprenderás à tua própria custa. 
         A mãe deu-lhe uma broa assada nas brasas e uma garrafa de cerveja azeda. Penetrando na floresta, 
ele também encontrou o anãozinho, que o cumprimentou e pediu: 
 __Dá-me um pedaço da tua broa e um gole da tua cerveja; tenho tanta fome e tanta sede! [...] 
                                  Disponível em: https://www.grimmstories.com/pt/grimm_contos/o_ganso_de_ouro. 
Acesso em 13/05/2020. 
 

1. Continue a escrever a história dos textos 1 e 2. Lembre-se da estrutura da narrativa. Nos trechos acima 
já estão a situação inicial e o conflito. Sua tarefa é criar o clímax e o desfecho. Use sua criatividade! Faça 
uma primeira versão, revise e passe a limpo.  
 
2. Depois, reescreva os textos completos (o início e o que você criou) em primeira pessoa, com o narrador-
personagem. Você poderá escolher a personagem que será o narrador ou ainda criar uma personagem 
nova.  
_____________________________________________________________________________________ 

Agora, leia o conto a seguir.  
O Rei Sapo ou Henrique de Ferro 

 
Em muitos tempos remotos, quando ainda os desejos podiam ser realizados, houve um Rei cujas 

filhas eram muito bonitas. A caçula, sobretudo, era tão linda que até o sol, que já vira tantas e tantas coisas, 
extasiava-se quando projetava os raios naquele semblante encantador. Perto do castelo do Rei, havia uma 
floresta sombreada e, na floresta, uma frondosa tília, à sombra da qual existia uma fonte de águas cristalinas. 
Nos dias em que o calor se fazia sentir mais intenso, a princesinha refugiava-se nesse recanto e, sentada à 
margem da fonte, distraía-se brincando com uma bola de ouro, que atirava ao ar e apanhava agilmente entre 
as mãos; era o seu jogo predileto. 

Certo dia, porém, quando assim se divertia, a bola fugiu-lhes das mãos, rolando para dentro da água. 
A princesa, desapontada, viu a bola sumir na água da fonte, que era tão profunda que não se via o fundo. 
Desatou, então, a chorar inconsolavelmente. E, eis que, em meio dos lamentos, ouviu uma voz perguntar-
lhe: 

__Que tens, linda princesinha? Qual a razão desse pranto desolado, que comove até as pedras? 
 Ela olhou para todos os lados a fim de descobrir de onde provinha essa voz e deparou com um  
sapo, que estendia para fora da água a disforme cabeça. 
 __Ah! És tu, senhor sapo? - disse a princesa. - Estou chorando porque perdi minha bola de ouro,  
que desapareceu dentro da água. 
 __ Ora, não chores mais! - disse o sapo. - Vou ajudar-te a recuperá-la. Mas que me darás em troca, 
se eu trouxer tua bola? 
 __Tudo o que quiseres, bondoso sapo. Eu te darei meus vestidos, minhas pérolas e minhas joias 
preciosas: até mesmo a coroa de ouro que tenho na cabeça, - respondeu alvoroçada a princesa. 

__Nada disso eu quero; nem teus vestidos, nem tuas joias, nem tampouco tua coroa de ouro. Outra 
coisa quero de ti. Quero que me queiras bem, que me permitas ser teu amigo e companheiro de folguedos. 
Quero que me deixes sentar contigo à mesa e comer no teu pratinho de ouro e beber no teu copinho. À noite 
me deitarás junto de ti, na tua caminha. Se me prometeres isto tudo, descerei ao fundo da fonte e trar-te-ei 
bola de ouro, - propôs o sapo. 
 __Oh! sim, sim! - retorquia ela; - prometo tudo o que quiseres, contando que me tragas a bola. 
Pensava, porém, de si para si: "O que e que está pretendendo este sapo tolo, que vive na agua coaxando 
com os seus iguais? Jamais poderá ser o companheiro de uma criatura humana!" 
 Confiando, pois, na promessa que lhe fora feita, o sapo mergulhou, reaparecendo, daí a pouco, 
com a bola de ouro, que atirou delicadamente ao gramado. A princesinha, radiante de alegria por ter 
recuperado o lindo brinquedo, agarrou-o e deitou a correr para casa. 
 __Espera! Espera! - gritava o pobre sapo; - leva- me contigo, pois não posso correr como tu! 
 De nada lhe valia, porém, gritar com todas as forças dos pulmões: a filha do Rei não lhe deu a 
menor atenção, correu para o palácio, onde não tardou a esquecer o pobre bichinho e a promessa que lhe  
fizera no momento de apuro. 
 No dia seguinte, quando se achava tranquilamente à mesa com o Rei e toda a corte, justamente 
quando comia no seu pratinho do ouro, ouviu: - "plisch, plasch, plisch, plasch," algo subindo a vasta  
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escadaria de mármore, avançando até chegar diante da porta. Ali bateu, gritando: 
 __Filha do Rei, caçula, abre a porta! Ela correu a ver quem assim a chamava. Mas, ao abrir a 
porta, viu à sua frente o pobre sapo. Fechou-a, rapidamente, e voltou a sentar-se à mesa, com o coração 
aos pulos. O Rei, que a observara, percebeu o palpitar de seu coração. Perguntou: 
 __Que tens, minha filhinha? Há, por acaso, algum gigante aí fora querendo levar-te? 
 __Oh! não. Não é nenhum gigante, apenas um sapo horrível, - respondeu, ainda pálida, a princesa. 
 __E o que deseja de ti? Meio constrangida, ela contou o que se passara. [...] 
 Entrementes, ouviu-se bater, novamente, à porta e a voz insistir: 

__Filha do Rei, caçula, abre-me a porta. Não esqueças a promessa que me fizeste tão depressa 
junto à fonte da floresta. Filha do Rei, caçula, abre-me a porta!... 
 O Rei disse, então, à filha: 

__Aquilo que prometeste deves cumprir. Vai, pois, abre a porta e deixa-o entrar. 
A princesa não teve remédio senão obedecer. Quando abriu a porta, o sapo pulou rapidamente  

para dentro da sala e foi saltitando até sua cadeira. Uma vez aí, pediu: 
 __Ergue-me, coloca-me à tua altura. 
 A princesa relutava contrariada, mas o Rei ordenou que obedecesse. Assim que se viu sobre a 
cadeira, o sapo pediu para subir na mesa, dizendo: 
 __Aproxima de mim teu pratinho de ouro para que possamos comer juntos. 
 Muito a contragosto a princesinha acedeu; mas, enquanto o sapo se deliciava com as finas 
iguarias, ela não conseguia engolir os bocados que lhe ficavam atravessados na garganta. Por fim, ele 
disse: 

__Comi muito bem, estou satisfeitíssimo. Sinto-me, porém, muito cansado, leva-me para teu  
quarto, prepara tua caminha de seda e deitemo-nos, sim? 
 Ante essa nova exigência, a princesa não se conteve e desatou a chorar. Sentia horror em tocar 
aquela pele gélida e asquerosa do sapo e, mais ainda, ter de dormir com êle em sua linda caminha alva,  
de lençóis de seda. O Rei, porém, zangando-se, repreendeu-a: 
 __Não podes desprezar quem te valeu no momento de aflição. 
 Não vendo outra alternativa, a princesinha armou-se de coragem, agarrou com a ponta dos dedos 
o sapo repelente, carregou-o para o quarto, onde o atirou para um canto, decidida a ignorá-lo. 
 Pouco depois, quando já deitada, dispunha-se a dormir, viu-o aproximar-se saltitando: 
 __Estou cansado, quero dormir confortavelmente como tu. Ergue-me, deixa-me dormir junto de ti, 
se não chamarei teu pai. 
 A princesinha, então, cheia de cólera, agarrou-o e, com toda a força, atirou-o de encontro à parede. 
 __Agora te calarás, sapo imundo, e me deixarás finalmente em paz! 
 Mas, oh! Que via? Ao estatelar-se no chão, o sapo imundo, que, por vontade do pai era seu amigo 
e companheiro, transformou-se, assumindo as formas de um belo príncipe de olhos meigos e carinhosos.  
 Contou-lhe ele, então, como havia sido encantado por uma bruxa má e que ninguém, senão ela, a 
princesinha, tinha o poder de desencantá-lo. Combinaram, ainda, que, no dia seguinte, partiriam para seu 
reino. Em seguida, adormeceram.  
 Quando a aurora despontou e o sol os despertou, chegou uma belíssima carruagem [...], com o fiel 
Henrique, escudeiro do jovem rei. O fiel Henrique ficara tão aflito quando seu amo fora transformado em 
sapo, que mandara colocar três aros de ouro em volta do próprio coração, para que este não arrebentasse 
de dor. Agora, porém, a carruagem ia levar o jovem rei com sua jovem esposa de volta ao castelo.  
 Quando haviam percorrido bom trecho de caminho, o príncipe ouviu um estalo, como se algo na  
carruagem se tivesse partido. Voltou-se e gritou: 
 __Henrique, a carruagem está quebrando! 
 __Não, meu Senhor, a carruagem não, é apenas um aro do meu coração. 
 Duas vezes ainda, ouviu-se o estalo durante a viagem e, de cada vez, o príncipe julgou que se 
quebrava a carruagem. Mas Henrique tranquilizou-o explicando que apenas os aros se haviam quebrado, 
saltando-lhe do coração, pois que, agora, seu amo e Senhor estava livre e feliz. 
 
Disponível em https://www.grimmstories.com/pt/grimm_contos/o_rei_sapo_ou_henrique_de_ferro. Acesso 

em 13/05/2020. Adaptado. 
 

4. Este conto apresenta uma linguagem um pouco diferente, mais antiga. Pesquise o significado das que 
não conhece e registre no seu caderno. Esta é uma ótima atividade para enriquecer seu vocabulário.  
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5. Identifique as partes que compõem o conto (situação inicial, conflito, clímax e desfecho). Circule com 
cores diferentes cada parte.  
 
6. Escreva, resumidamente, um parágrafo para cada parte que você circulou, colocando apenas as 
informações principais de cada uma.  
 
7.  Agora, a partir do seu resumo, transforme o conto do rei sapo em uma história em quadrinhos, fazendo 

as adequações necessárias. 
 
 

Componente curricular: Matemática 
Professores: Ana Cristina, Cláudio, Paulo e Rosane. 
Habilidade: 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 o uso de calculadora.  

NÚMEROS NATURAIS 

 

A indicação do Conjunto dos Números Naturais é: N = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,..}. 

Em relação à sequência dos números naturais, podemos dizer que: 

- Todo número natural tem um sucessor. O sucessor é obtido somando-se 1 a esse número.  

Exemplo: O sucessor de 4 é 5, pois 4 + 1 = 5. 

- A sequência dos números naturais é infinita. Portanto, não existe o maior número natural, pois 

qualquer que seja ele, sempre haverá um sucessor. 

- Todo número natural, com exceção do zero, tem um antecessor. O antecessor é obtido subtraindo-

se 1 desse número.  

Exemplo: O antecessor de 8 é 7, pois 8 – 1 = 7. 

- O zero é o menor dos números naturais. 

- Dois ou mais números naturais em que um é sucessor ou antecessor do outro são chamados de 

números consecutivos.  

Exemplo: 

(a) 5 e 6; 

(b) 20, 21 e 22. 

 

A RETA NUMÉRICA E OS NÚMEROS NATURAIS 

Para visualizarmos melhor a sequência dos números naturais, vamos representá-la em uma linha 

reta que chamaremos de reta numérica. 

 
- Escolhemos um ponto para representar o zero; 

- Caminhando para a direita, a partir do zero, e considerando sempre a mesma distância, marcamos 

os pontos correspondentes aos números naturais 1,2,3,4 e assim por diante. 

Você já sabe comparar números naturais e dizer quando um é maior (>), igual (=) ou menor (<) que 

o outro. A reta numérica permite visualizar facilmente essa comparação.  

Exemplos:  

 
(a) 4 > 2          (b)2 < 7          (c)5 = 5 
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EXERCÍCIOS 

1) Responda às questões a seguir: 

a) Que número natural não é sucessor de nenhum outro número natural? 

b) O sucessor de um número natural é maior ou menor do que esse número? E o antecessor de um número 

natural? 

c) Na sequência dos números naturais 0,1,2,3,.., o sucessor de um número fica à esquerda ou à direita 

desse número? E onde fica o antecessor de um número?  

 

2) Determine:  

a) O antecessor e o sucessor de 50; 

b) O sucessor do sucessor de 100; 

c) O antecessor do antecessor de 201; 

d) O antecessor e o sucessor de 78. 

 

3) Faça a comparação dos números naturais abaixo: 

a) 42 ___ 35     b) 28 ___ 52     c) 10 ___ 10     d) 890 ___ 900     e) 797 ___ 743 

 

4) Determine a sequência de números indicada em cada caso: 

a) Números naturais maiores que 8; 

b) Números naturais menores que 8; 

c) Números naturais maiores que 8 e menores que 14; 

 

5)        Descubra o nome de uma cidade paulista, colocando os números indicados em ordem decrescente: 

 
6) Desenhe uma reta numérica em seu caderno, partindo de um ponto representando-o por zero até 

outro ponto representado pelo número 12. 

 

OPERAÇÕES COM NÚMEROS NATURAIS 

ADIÇÃO – está relacionada à ideia de juntar e acrescentar quantidades 

 

Relação fundamental da adição: 

 

 
Observe:   5 + 5 = 10             
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Comutativa – em uma adição de dois números naturais, a ordem das parcelas não altera a soma.  

parcela + parcela = soma/total 

parcela 

parcela 

soma/total 

Propriedades  

da Adição 

Comutativa 

Associativa 

Elemento neutro 
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Exemplos: 
(a) 200 + 400 = 400 + 200 
(b) 10 + 35 = 35 + 10 
(c) 130 + 500 = 500 + 130 

 
Associativa – em uma adição de três ou mais números naturais quaisquer, podemos associar as parcelas 
de modos diferentes sem alterar a soma. Exemplo: 
(a) 9 + 26 + 21 + 34 = 
9 + 21 + 26 + 34 = 30 + 60 = 90                                         
  
  
 
   
 
Elemento neutro – o número zero é o elemento neutro da adição, pois adicionado a qualquer número natural, 
independente da ordem, não altera esse número.  
Exemplos: 

(a) 5 + 0 = 0 + 5 = 5 
(b) 0 + 7 = 7 + 0 = 7 
(c) 53 + 0 = 0 + 53 = 53 
(d) 0 + 129 = 129 + 0 = 129 

EXERCÍCIOS 
1) Efetue as adições: 
a) 578 + 965 =           
b) 4.567 + 6.098 =           
c) 76.365 + 209 = 

 
2) Complete aplicando a propriedade comutativa: 
a) 9 + 1 = ___ + 9      
b)  ___ + 4 = ___ + 5      
c)  2 + 8 = ___ + ___ 

 
3) Complete: 
a) Na operação 3 + 4 = ___, 3 e 4 são ___. 
b) Em 2 + 7 = 9, os números ___ e ___ são chamados de parcelas e o 9 é a ___. 
c) Na operação 9 + ___ = 10, os números 9 e 1 são ___ e 10 é a ___. 

 
4) Escreva o nome da propriedade aplicada: 
a) 6 + 0 = 0 + 6 = 6. 
b)  5 + 8 = 8 + 5. 
c) 1 + (2 + 5) = (1 + 2) + 5. 

 
5) No meu colégio, estudam 2.426 alunos no 1° turno, 2.680 alunos no 2° turno e 1.979 alunos no 3° 

turno. Quantos alunos estudam nos três turnos juntos? 
 

6) Um pasteleiro fez 89 pastéis de carne e 76 de queijo. Vendeu 135 pastéis. Quantos ainda não 
foram vendidos? 
 

7) Para fazer uma festa de aniversário, os pais de Larissa gastaram R$ 300,00 com as bebidas, R$ 
1.200,00 com o salão, R$ 500,00 com os salgadinhos e R$ 250,00 com os docinhos. Qual o valor 
total gasto nessa festa? 
 

8) Pontue, usando parênteses, aplicando a propriedade associativa. Exemplo: 
 
15 + 7 – 2      15 + (7 - 2) = 15 + 5 = 20 

(15  7) - 2 = 22 - 2 = 20 
 

a) 18 + 8 - 3 =           b) 10 + 7 + 3 =            c) 5 + 3 – 2 =           
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Componente curricular: História 
Professor: Equipe  de docentes de História 
Habilidade: (EF06HI03) Identificar as hipóteses científicas sobre o surgimento da espécie humana e 

sua historicidade e analisar os significados dos mitos de criação. 

 

1- Existem várias hipóteses e teorias sobre 

o surgimento das primeiras espécies no 
Planeta Terra: 
 
a) CRIACIONISMO:  É uma crença religiosa 

de que a humanidade, a vida, a Terra e o 
universo são criações de um agente 
sobrenatural (Deus). 
 
b) PANSPERMIA: É a teoria que diz que a 
vida na Terra veio do espaço, pegando carona em um meteorito, sendo que diversas bactérias poderiam 
sobreviver a uma viagem dessas. 
 
c) ABIOGÊNESE: Também conhecida como teoria da geração espontânea, é o estudo sobre a origem da 

vida a partir de uma matéria não viva. 
 
d) EVOLUCIONISMO: Um dos principais cientistas 
dessa teoria é Charles Darwin. Ele dizia que as 

espécies não existem da mesma forma ao longo do 
tempo, elas evoluem. Durante a evolução, elas 
transmitem geneticamente essas mudanças às 
gerações posteriores. 
 
Alguns pesquisadores acreditam que os primeiros 
humanos habitaram, primeiramente, a região do 
leste africano. Outros, acreditam que isso tenha 
ocorrido na Ásia. Confira as imagens a seguir e 
tente compará-las. 
 
2- ATIVIDADE: 
COM BASE NAS INFORMAÇÕES DA AULA DE HOJE: 

▸ Registre em seu caderno, qual das teorias mais chama a sua atenção. EXPLIQUE.  

▸ Faça um desenho sobre o tema. 
 

Componente curricular: Geografia 
Professores: Equipe  de docentes de Geografia 
Habilidade: HCEF06GE05T – Reconhecer os elementos dos mapas e elaborar legendas com símbolos 
de diversos tipos. 

 
 
 
 
 
 

SÍMBOLOS CARTOGRÁFICOS  
Um mapa pode representar muitas informações: cidades, vilas, indústrias, rodovias, rios, fronteira 
internacional, divisa de estados, aeroportos, portos e muitos outros aspectos físicos ou humanos 
existentes na paisagem ou no espaço. 
Para isso, usam-se símbolos figurativos, isto é, desenhos que representam o que se deseja 
mostrar (o desenho de navio indica a localização de um porto; o de torre de petróleo, o local de 
exploração desse produto; e assim por diante). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Humanidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vida
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sobrenatural
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ESCALA  

Para representarmos o espaço geográfico de forma proporcional à realidade, é preciso usar uma relação 

matemática chamada escala. A escala é a relação entre a medida de um objeto representado no mapa e a medida 

desse mesmo objeto em seu tamanho real. A escala expressa o número de vezes que a realidade foi reduzida 

para caber no papel. Ela pode ser expressa nas formas:  

Escala gráfica: é representada por uma linha estabelecida no sentido horizontal que contém divisões precisas 

entre seus pontos.  

Na mesma se expõe as distâncias que existem na superfície real. 

 

No entanto, nem tudo pode ser 
representado por símbolos figurativos. 
Nesse caso, usam-se outros recursos ou 
modalidades: cores, por exemplo, para 
representar diversas culturas, figuras 
geométricas para indicar a existência de 
recursos minerais (minérios de ferro, 
manganês, alumínio, cobre etc.) em 
determinada região, além de muitos outros 
símbolos. Os símbolos constantes no 
mapa devem estar inseridos em uma 
legenda para que o leitor possa identificá-
los e saber o que representam. Os 
cartógrafos usam diversos símbolos na 
elaboração de mapas. Dependendo de 
cada representação, novos símbolos 
podem ser criados. Os símbolos 
cartográficos são também chamados de 

convenções cartográficas. 
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No exemplo abaixo temos um exemplo de escala gráfica em um mapa. Ela indica que a medida real do terreno é 

três vezes maior que a medida representada no mapa, isto é, cada 1 cm do mapa equivale a 3km do terreno 

representado. 

 
 

Escala numérica: A escala numérica é expressa por uma proporção que relaciona a medida no mapa (1 

centímetro) com a medida no terreno na mesma unidade (12.000.000 milhões de centímetros). 

Exemplo: 1:12.000.000. Veja exemplos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Componente curricular: Ciências 
Professora: Ana Carolina dos Santos Pereira Oliveira 

Exercícios 
1) Relacione os elementos do mapa 
às suas respectivas definições: (A) 
Título; (B) Escala; (C) Legenda; (D) 
Orientação. 
(_) Relação matemática entre o 
espaço real e a representação do 
espaço no mapa.  
(_) Indica a direção e a localização 
por meio da rosa dos ventos ou de 
um elemento que indica o norte. 
(_) Indica o tema que será retratado 
no mapa. 
(_) Representa o significado dos 
símbolos que aparecem no mapa. 
2) Para interpretar um mapa, é 
preciso estar atento aos elementos 
da representação cartográfica. 
Sobre a escala, indique em seu 
caderno a alternativa correta.  
a) Indica as direções cardeais. 
b) Mostra quanto a superfície foi 
deformada no plano.  
c) Identifica os hemisférios Leste e 
Oeste 
d) Expressa uma relação entre 
dimensões.  
e) Localiza um fenômeno na 
superfície terrestre. 
3) Leia e indique a(s) frase(s) 
corretas: A escala cartográfica 
representa a relação entre os 
territórios e as suas representações 
gráficas. Dessa forma, é possível 
dizer que, quanto maior for a escala: 
I.  Menor é a área representada; 
II. Menor é o detalhamento das 
informações; 
III. Mais evidente é a projeção 
cartográfica utilizada. 
 
a) I  - b) II - c) III d) I e III – I e) I e III 
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Habilidade: (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.                                                     

1 - Responda a cruzadinha: 

 
 

2 - Complete o texto abaixo, usando algumas palavras grifadas a seguir:  
 

Núcleo – magmáticas – litosfera – minerais – metamórficas – sedimentar – intemperismo – fósseis  
 

 Você já sabe que as rochas são agregados naturais de um ou mais ___________________. As rochas 
formadas pelo resfriamento do magma são chamadas rochas ___________________. Já as rochas formadas 
pela transformação de outras rochas submetidas a condições de elevada pressão e temperatura são chamadas 
rochas _________________________. A chuva, o vento, os agentes biológicos e as variações de temperatura 
desgastam as rochas, formando fragmentos. Esse processo é chamado _______________________. O material 
desagregado das rochas pode ser transportado pela água ou pelo vento e, depois de compactado, formar um tipo 
de rocha chamado rocha ____________________________. Nessas rochas é comum encontrarmos vestígios 
de animais e plantas, os __________________, que permitem reconstruir a evolução do nosso planeta. 
 

Componente curricular: Arte 
Professoras: Monique Caro e Fernanda Cabral 
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.  

 

O que é Lambe-lambe? 
Pôster lambe-lambe ou poster-bomber, é um pôster artístico de tamanho variado que é colado em 

espaços públicos. Podem ser pintados individualmente com tinta látex, spray ou guache. Quando feitos em série 
sua reprodução pode ser através de foto copiadoras ou silkscreen. 

A arte de colar cartazes na rua nasceu no final do século 19 com o advento da indústria de impressão em 
massa (imprensa), o que possibilitou a criação de uma nova mídia: o pôster/cartaz. Essa mídia possibilitou a 
disseminação da informação pela cidade através da colagem dos cartazes e o conteúdo desses variava de 
propagandas, eventos e até política. Uma indústria que fez grande uso deste tipo de mídia eram os circos, por se 
tratarem de espetáculos itinerantes, logo era necessário que se utilizasse de um veículo que fosse de rápida 
disseminação e com um baixo custo. Quase 100 depois, não só os métodos de impressão evoluíram muito, indo 
de litografias rudimentares para métodos que não só possibilitavam o uso de uma maior gama de cores, mas 
também artes mais detalhadas e em escalas muito maiores. Essa expansão possibilitou que o método de 
impressão ficasse mais acessível o que claramente fez com que outros campos tivessem acesso a esse método. 

No período pós-segunda Guerra Mundial tivemos um ressurgimento dos pôsteres de protestos, 
obviamente uma clara reação ao período passado e ao apoio a contracultura. Foi nessa época que a arte de rua 
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começou a se aproveitar do caráter imediato e massivo da mídia impressa para criar sua própria categoria: o 
Lambe-lambe, também conhecido como Wheatpaste poster ou Paste up. 
 

Swoon é uma artista de rua que começou a aplicar seu trabalho durante os 
anos 2000 em grandes metrópoles como Nova York, geralmente em áreas 
abandonadas e esquecidas da cidade. Swoon utilizava um método diferente para a 
impressão de seus lambe-lambes, utilizando-se de placas de madeira e criando 
gigantescas xilogravuras que eram usadas como matrizes para impressão. Feito isso, 
ela faz um trabalho minucioso de recorte com estilete em suas artes para deixá-las 
melhor incorporadas no ambiente. 
 
 
Atividade: 

Com base na arte lambe – lambe crie um pôster em uma folha de sulfite, 
em várias sulfites unidas por fita adesiva ou em uma cartolina. Você pode 
pintar, desenhar, utilizar de recorte e colagem, use e abuse de sua 
criatividade! Lembre-se que esta é uma arte urbana, que questiona a 
sociedade e abusa das possibilidades de diálogo, então aproveite para 
se comunicar com o mundo, dizendo o que você acredita que precisa 
ser dito. 
 

Componente curricular: Educação  Física 
Professores: Equipe de Docentes de Educação Física 
Habilidade: (HCEF06EF06AT) Praticar um ou mais esportes de marca oferecidos pela escola, usando habilidades 

técnico–táticas básicas e respeitando regras. 

Salto em distância 

O Salto em distância é uma modalidade olímpica do atletismo, em que os atletas combinam velocidade, força e 
agilidade para saltarem o mais longe possível a partir de um ponto pré-determinado. O salto deve ser dado após uma 
corrida numa raia marcada no chão, com o atleta saltando o mais longe possível dentro de uma caixa de areia.  A 
distância é então medida do limite da tábua até a primeira marca na areia feita pelo corpo do atleta. 
História do salto 
Quando começou a ser disputado, na Grécia Antiga, o salto em distância era diferente do que é hoje.    
Os atletas faziam uma corrida mais curta, que o padrão atual, e carregavam pequenos pesos em cada mão, ou halteres, 
pesando entre 1 e 4,5 quilos. Eles eram balançados e acredita-se que, dessa forma, aumentavam a impulsão e 
mudavam o eixo de gravidade, ampliando a distância alcançada.  
Você sabia?! João Carlos de Oliveira, o João do Pulo, foi o protagonista das duas medalhas de ouro do Brasil no salto 

em distância masculino dos Jogos Pan-Americanos. Ele foi bicampeão com as conquistas na Cidade do México 1975 
e em San Juan 1979. Nas duas edições, ele também venceu o salto triplo masculino, modalidade em que ganhou duas 
medalhas de bronze em Montreal 1976 e em Moscou 1980. Em 22 de dezembro de 1981, o atleta teve a sua carreira 
interrompida por conta de um acidente automobilístico na Via Anhanguera, que liga Campinas a São Paulo. Após quase 
um ano internado na UTI, João do Pulo teve a sua perna direita amputada, se despedindo assim do atletismo. 
Regras: 

A prova tem uma forma de disputa muito simples. Cada atleta tem direito a três tentativas para atingir sua melhor 
marca. 
Uma tentativa é considerada válida quando o competidor inicia o movimento do salto dando o último passo antes da 
linha que limita a área de corrida. 
Caso o atleta dê seu último toque no solo antes do salto após a linha-limite, esse salto será invalidado. 
Outras causas de invalidação de um salto: caso o atleta toque, com qualquer parte do corpo, a área posterior à linha 
de medição localizada na barra de impulsão; toque o lado da tábua de impulsão; toque o solo fora da caixa de areia no 
momento em que cair; caminhe pela caixa de areia após o salto; dê um salto mortal. 
Fases do salto 

 
Corrida: O atleta acelera pela pista, alcançando a máxima velocidade antes da região de salto. 
Salto: O atleta se impulsiona com um pé, com os braços para cima para alcançar altura. 
Voo: Corpo estendido para manter equilíbrio e preparar a aterrissagem. 
Aterrissagem: Pernas e braços à frente para alcançar a máxima distância possível. 
Salto inválido 

Quando o pé deixa uma marca na região à frente da permitida na pista de salto. 
Vamos praticar!!!!    
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Objetivo: aprender os movimentos básicos do salto em distância. 
Material: duas cordas de 2 metros  
Procedimento: encontre um local plano na sua casa ou quintal .  
Posicione as duas cordas retas no chão e paralelas.  
O objetivo da atividade é vivenciar os movimentos do salto em distância, por isso comece com uma distância pequena 
de aproximadamente meio metro entre as duas cordas.  
Agora salte as cordas sem pisar nelas.Vá aumentando a distância entre as cordas e lembre-se de unir os pés para 
aterrissar. Caia com os pés no chão. Faça quantas vezes sentir confortável. 
Lembre-se que o salto é feito em uma caixa de areia, o que auxilia a amortecer o impacto.Nosso objetivo aqui é 
experimentar a movimentação do salto e não alcançar nosso potencial  máximo. 
 

 
Componente curricular: Língua Inglesa 
Professor (a): Docentes de Língua Inglesa da Rede de Taubaté 
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 os textos:  

 
1. Complete o quadro abaixo com as informações do texto: 

People Age Nationality Job Likes 

Jane     

Jack     

Diego     

Nick     
 


