
    Roteiro de Estudos  6º ano  

Segunda - feira 
20/04 

Terça - feira 
21/04 

Quarta - feira 
22/04 

Quinta-feira 
23/04 

Sexta - feira 
24/04 

Português:  
 autocorreção comentada da 
lista da videoaula 4.  
Copiar Págs. 101 (q.1 e 2- Língua 
em foco) e 103.  
 

  Postagem de tutorial de como 
acompanhar as aulas (síncronas 
– ao vivo) nas salas de aula 
Google.  

Português:  
  Acessar a sala de aula 
Google.   
 (aula síncrona) substantivo. 
 responder aos exercícios 
copiados páginas 123 e 124 + 
lista de exercícios da Plataforma.  
 
 

Matemática:  
 videoaula sobre MDC, MMC e 
Problemas.  
 
 responder aos exercícios na 
plataforma Google. 
 

Português:  
  responder aos exercícios 
copiados págs. 128 e 129 + a lista 
da Plataforma (google forms).  

Matemática:  
 Realizar atividade na 
plataforma Mangahigh;   
 
 

 Matemática:  
 autocorreção comentada 
dos exercícios sobre Múltiplos e 
Divisores.  
 
Geografia:  
 responder ao exercício 2 – 
Cap.3 na plataforma Google. 
 
 
 

Geografia:  
 autocorreção comentada da 
listas 1 e 2 – Cap.3. 
 
Espanhol:  
 videoaula – Aula 3 (Los 
colores, objetos escolares e días 
de la semana.  
 
 responder aos exercícios.  
 
 

Matemática:  
 videoaula sobre MDC, MMC e 
Problemas.  
 
 Responder aos exercícios na 
plataforma Google. 
 
Geografia:  
  responder aos exercícios do 
livro pp. 70 e 71.  

Ciências: 
 videoaula sobre tipos de 
rochas e formação do solo.  
 
  responder aos exercícios. 
 
 

  História: 
 videoaula – Parte 2 Cap.3.  
 
 responder aos exercícios.  
 
  

 Ciências:  
  Acessar a sala de aula 
Google.   
 (aula síncrona) – Retomada 
do Cap.4 e introdução ao 
Capítulo 5 - Fatores bióticos e 
abióticos. 
  

História: 
  Acessar a sala de aula Google.   
  (aula síncrona) – autocorreção 
dos exercícios do Cap.3.  
 

Inglês:  
 videoaula 3 – Continuação 
do paradidático Where’s Tina? 
 
  responder aos exercícios do 
paradidático Where’s Tina? 
Pp.20 a 29.  
 
 

 Ciências: 
 autocorreção comentada ex. 
Cap.4.  
  
Programa Semente: 
 Autocorreção comentada 
dos exercícios.  
 
 Responder ao exercício p.38. 

Redação:  
 videoaula – principais erros 
cometidos na escrita dos textos 
da etapa teste.  
  
   responder ao exercício 
(postagem da semana anterior). 
 
 

Arte:  
 autocorreção comentada dos 
exercícios Figuras de Notas e 
Pausas.  
 
  responder aos exercícios.  
 
 
 


