
Sexta - feira

20/03

Segunda - feira

23/03

Terça - feira

24/03

Espanhol:
✍ Responda com auxílio do dicionário às questões

das páginas 24 a 26 do livro.

Ciências:
✍ Leitura complementar do texto: “Missão

quer chegar até o centro da Terra em 2020”

p. 52 e 53 e resolução dos exercícios 1 a 4.

Matemática:
📖 Leitura das Pp. 43 a 46 – Matemática

Financeira (apostila);
✍Responda aos exercícios das Pp. 46 e 47.

Português:
📖Continuação da Leitura do paradidático 

Fábulas e apólogos da Amazônia. 

História:
📖 Para relembrar o conteúdo trabalhado no capítulo

3 sobre a Pré – História, assista a animação “Uhug: na

Serra da Capivara” – disponível no link -

https://www.youtube.com/watch?v=GvwW0uRNQZ8

Depois de assistir ao vídeo, leia o texto “Parque Serra

da Capivara e museus são fechados para evitar

coronavírus”

Por fim, em seu caderno, responda:

✍ Quais seriam as possíveis consequências caso o

Parque da Serra da Capivara continuasse aberto? A

medida foi correta?

Inglês:
📖 Leitura e resolução do paradidático:

Where is Tina? pp.3 a 9.

👉 Utilize o seu dicionário como apoio.

Espanhol:
✍ Responda com auxílio do dicionário às

questões das páginas 27,28 e 40 do livro.

Roteiro de estudos 6º ano

https://www.youtube.com/watch?v=GvwW0uRNQZ8
https://cidadeverde.com/coronavirus/104414/parque-serra-da-capivara-e-museus-sao-fechados-para-evitar-coronavirus


Roteiro de estudos  
Quarta - feira

25/03

Quinta - feira

26/03

Sexta - feira

27/03

Português:
✍ Copie e responda aos exercícios sobre verbos

das pp. 292 e 293.

Continuação da Leitura do paradidático Fábulas 

e apólogos da Amazônia. 

Matemática:
✍Responda aos exercícios das Pp. 48 e 49.

Ciências:

✍ Produção textual pp.25 e 26 – Vol. III

👉Textos de apoio disponíveis em:

https://novaescola.org.br/conteudo/1180/como-

mudar-habitos-de-consumo-para-produzir-menos-

lixo

https://novaescola.org.br/conteudo/3062/cada-

lixo-no-seu-lugar

Português:

✍ Copie e responda aos exercícios sobre

verbos das pp. 295 e 296.

📖Continuação da Leitura do paradidático 

Fábulas e apólogos da Amazônia. 

Geografia:
📖Faça a releitura do Cap.2 p.40 e depois, realize

uma pesquisa na internet sobre “Mapas

colaborativos”.

✍ Em seu caderno, escreva um parágrafo de 5

linhas definindo o que são mapas colaborativos e

explique como esse tipo de mapa pode auxiliar no

cotidiano das pessoas.

História:
📖 Leitura prévia do Cap.4 - pp. 66 a 70.

Para aprofundar seus conhecimentos, acesse o

link abaixo e assista ao vídeo sugerido:

A Jornada da vida mostra como era o Brasil antes

do “descobrimento”:

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

WwUw6JwPvQ

Em seu caderno, responda:

✍ Por que ainda existem muitas dúvidas sobre o

início da ocupação da América?

✍ Qual a importância do fóssil Luzia para a

história da ocupação da América?

Matemática:
✍Leitura do texto “O dinheiro no Brasil

Colônia. Depois, responda aos exercícios das

Pp. 51 -53 (apostila).

6º ano

https://novaescola.org.br/conteudo/1180/como-mudar-habitos-de-consumo-para-produzir-menos-lixo
https://novaescola.org.br/conteudo/3062/cada-lixo-no-seu-lugar
https://www.youtube.com/watch?v=-WwUw6JwPvQ


Roteiro de estudos  
Segunda - feira

30/03

Terça - feira

31/03

Quarta - feira

01/04

Ciências:
📖Faça a leitura complementar do Cap.2 p.33 e,

em seguida, acesse o link:

http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/hora-

rio-de-vera-o-teria-acabado-sem-deixar-saudade-

por-acabar/472665

Concluída a leitura dos dois textos, responda:

✍ Qual era a finalidade do horário de verão,

adotado em algumas regiões?

✍ Com base nos textos, a justificativa para o

horário de verão ainda é um argumento aceitável?

Justifique.

Português:
📖 Continuação da Leitura do paradidático

Mulherzinhas.

História:
📖 Leitura prévia do capítulo 04 (p. 71 a 74 + p.80)

a respeito dos sambaquis e patrimônio histórico.

Em seguida, acesse o link abaixo e assista ao

vídeo sugerido:

Sambaquis

https://www.youtube.com/watch?v=6plbwAelkik

🌍 Você sabia que podemos visitar museus sem

sair de casa? Acesse a página do Google Arts e

Culture. Veja fotos e ouça os áudios para conferir

importantes informações sobre o acervo do

Museu Nacional do Rio de Janeiro, destruído pelo

incêndio ocorrido em set/2018.

https://artsandculture.google.com/exhibit/5gJyw

QA_-ABfJw

Com base na leitura do texto e nas informações 

do vídeo, responda no caderno as questões a 

seguir:

✍Sambaquis podem ser considerados parte 

importante do patrimônio histórico nacional?

✍Qual a importância do patrimônio histórico 

nacional?

Português:
📖 Continuação da Leitura do paradidático

Mulherzinhas.

✍ Copie e responda aos exercícios sobre

verbos das pp. 297 e 298.

Espanhol:
📖 Retome a leitura do paradidático “Para

hacer um pastel de manzana”.

Geografia:
📖Leitura prévia do Cap.4 - pp. 60 a 67.

Após a leitura, assista ao vídeo sobre:

“Rotação e Translação da Terra” disponível

no link:

https://www.youtube.com/watch?v=TUy6SC

2MRig

6º ano

http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/hora-rio-de-vera-o-teria-acabado-sem-deixar-saudade-por-acabar/472665
https://www.youtube.com/watch?v=6plbwAelkik
https://artsandculture.google.com/exhibit/5gJywQA_-ABfJw
https://www.youtube.com/watch?v=TUy6SC2MRig

