
    Roteiro de Estudos  6º ano  

Segunda – feira 04/05 Atividades da Semana -  Terça a Sexta – feira (05 a 08/05) 
Programa Semente:  
 Unidade 2: Aula 4 - Autocorreção 
da tarefa p. 42. Aula 5: Filtro mental 
pp. 44 e 45. Explicação do exercício 
p. 46. Tarefa p. 46.  
 
 Exercício Google Forms. 

Matemática:  
 Correção da lista 5 – MMC, MDC e questões envolvendo problemas. 

 Revisão do conteúdo de múltiplos; 
 resolução das páginas 154 (participe), 155 (q. 1 a 3) e 157 (participe). 
 

 Revisão do vídeo aula sobre fração;  
 resolução das páginas 187 (q. 21 e 23) e 190 (q. 33 e 34); correção das páginas 182 a 184 (q. 1 a 10). 
 

 Comparação e simplificação de frações. 

Espanhol:  
 Videoaula 5 – Autocorreção dos 
exercícios das páginas 30 a 35. 
 
 
Português:  
💻Autocorreção Lista 07 – Exercício.  
 Copiar: p. 352 e 353 do livro. (Obs.: 
não esquecer de fazer o cabeçalho). 
  

Português: 
 Aula síncrona: Flexão de número dos substantivos compostos e flexão de grau. 
 Responder ao Exercício n°8 da plataforma. 
 Responder: p. 133 e 134. 
 

 Aula síncrona: Autocorreção do Exercício n°8 e revisão  de Substantivo 
 Copiar: 355 do livro. 
 Responder: p. 135.  
 

 Aula síncrona: Texto, discurso, gêneros do discurso. 
 Responder ao Exercício n°9 da plataforma. 
 Responder: p. 101 a 105. 

Ciências: 
 Videoaula: Aula de revisão com 
atualidades e curiosidades sobre os 
capítulos 4 e 5.  
 Exercício Google Forms. 
 

Geografia: 
 Autocorreção da pág. 70 a 73 (Livro) 
 Autocorreção da atividade do Cap.04 no Google Forms. 
 Tarefa: iniciar leitura do Cap. 5 
 Introdução ao Cap. 5.  

Artes: 
  Exercícios de Revisão. 
 
Matemática:  
 Vídeoaula sobre “fração: parte de 
um inteiro”; 
Responder as páginas 182 a 184 do 
livro, exercícios do 1 ao 10. 

Ciências: 
 Aula de revisão com atualidades e curiosidades sobre os capítulos 4 e 5 
 Autocorreção de atividades de lista do google forms, 
  Explicação de conteúdos do capítulo 6. 
 
História: 
 Responder exercícios no livro: p. 75 a 79 
 Autocorreção dos exercícios realizados na plataforma Google. 
 Autocorreção dos exercícios respondidos no livro de História (p. 75 a 79) 

-- Inglês: 07/05 
 Introdução – Unit 2 - vocabulary (family) e verbo to be, os exercícios são as páginas 25 a 30.  
 
Redação: 08/05 
  Responder aos exercícios.  
 
Obs: As turmas que devido ao horário de aula não tiverem as últimas aulas da semana, terão sempre estas aulas repostas na semana posterior.  


