
 

Segunda – feira - 18/05 

TURMA A - 6º Matutino 
 

INGLÊS - Revisão do Verbo TO BE, Short Answers, Family’s vocabular.  

Homework: pp. 152, 153 e 154 (questão 5) 

 

REDAÇÃO - Explicação - Contos maravilhosos e produção textual. (Conferir Orientações para envio da produção textual – plataforma google).  

 

ESPANHOL - Artículos definidos e indefinidos y contracciones p. 31 / Verbos ESTAR y TENER p. 33 / Usos de los verbos p. 35 / Autocorreção pp. 37, 38, 40. 

 

ARTE - Postura do instrumentista; 

Partes da Flauta; 

Uso das mãos; 

Posição dos dedos nas notas da escala de Dó. 

 

CIÊNCIAS  

Videoaula - explicação de atividade de revisão do capítulo 6. 

● Documento de word com atividades de revisão que devem ser realizadas no caderno - capítulo 6 

MATEMÁTICA 

Vídeo aula - Números decimais; 

Responder no livro (utilizando o lápis) os exercícios 6, 7 e 8 da página 233 e 235.  

Acessar a plataforma Mangahigh, para realizar as atividades associadas aos conteúdos estudados.  

 

HISTÓRIA - Responder p. 92/93 + p. 97 a 99 no livro (Exceto para a turma 6º A Matutino) 

 

PORTUGUÊS - Responder à p. 355 do livro.  

 

 



TURMA B - 6º Matutino 
 

ARTE - Postura do instrumentista; 

Partes da Flauta; 

Uso das mãos; 

Posição dos dedos nas notas da escala de Dó. 

 

INGLÊS - Revisão do Verbo TO BE, Short Answers, Family’s vocabular.  

Homework: pp. 152, 153 e 154 (questão 5) 

 

REDAÇÃO - Explicação - Contos maravilhosos e produção textual. (Conferir Orientações para envio da produção textual – plataforma google).  

 

ESPANHOL - Artículos definidos e indefinidos y contracciones p. 31 / Verbos ESTAR y TENER p. 33 / Usos de los verbos p. 35 / Autocorreção pp. 37, 38, 40. 

 

CIÊNCIAS  

Videoaula - explicação de atividade de revisão do capítulo 6. 

● Documento de word com atividades de revisão que devem ser realizadas no caderno - capítulo 6 

MATEMÁTICA 

Vídeo aula - Números decimais; 

Responder no livro (utilizando o lápis) os exercícios 6, 7 e 8 da página 233 e 235.  

Acessar a plataforma Mangahigh, para realizar as atividades associadas aos conteúdos estudados.  

 

HISTÓRIA - Responder p. 92/93 + p. 97 a 99 no livro (Exceto para a turma 6º A Matutino) 

 

PORTUGUÊS - Responder à p. 355 do livro.  

 

 



TURMA C - 6º Matutino 
REDAÇÃO - Explicação - Contos maravilhosos e produção textual. (Conferir Orientações para envio da produção textual – plataforma google).  

 

ESPANHOL - Artículos definidos e indefinidos y contracciones p. 31 / Verbos ESTAR y TENER p. 33 / Usos de los verbos p. 35 / Autocorreção pp. 37, 38, 40. 

 

ARTE - Postura do instrumentista; 

Partes da Flauta; 

Uso das mãos; 

Posição dos dedos nas notas da escala de Dó. 

 

INGLÊS - Revisão do Verbo TO BE, Short Answers, Family’s vocabular.  

Homework: pp. 152, 153 e 154 (questão 5) 

 

CIÊNCIAS  

Videoaula - explicação de atividade de revisão do capítulo 6. 

● Documento de word com atividades de revisão que devem ser realizadas no caderno - capítulo 6 

MATEMÁTICA 

Vídeo aula - Números decimais; 

Responder no livro (utilizando o lápis) os exercícios 6, 7 e 8 da página 233 e 235.  

Acessar a plataforma Mangahigh, para realizar as atividades associadas aos conteúdos estudados.  

 

HISTÓRIA - Responder p. 92/93 + p. 97 a 99 no livro (Exceto para a turma 6º A Matutino) 

 

PORTUGUÊS - Responder à p. 355 do livro.  

 

TURMA D - 6º Matutino 
 

ESPANHOL - Artículos definidos e indefinidos y contracciones p. 31 / Verbos ESTAR y TENER p. 33 / Usos de los verbos p. 35 / Autocorreção pp. 37, 38, 40. 

 

ARTE - Postura do instrumentista; 

Partes da Flauta; 

Uso das mãos; 

Posição dos dedos nas notas da escala de Dó. 

 

 



INGLÊS - Revisão do Verbo TO BE, Short Answers, Family’s vocabular.  

Homework: pp. 152, 153 e 154 (questão 5) 

 

REDAÇÃO - Explicação - Contos maravilhosos e produção textual. (Conferir Orientações para envio da produção textual – plataforma google).  

 

CIÊNCIAS  

Videoaula - explicação de atividade de revisão do capítulo 6. 

● Documento de word com atividades de revisão que devem ser realizadas no caderno - capítulo 6 

MATEMÁTICA 

Vídeo aula - Números decimais; 

Responder no livro (utilizando o lápis) os exercícios 6, 7 e 8 da página 233 e 235.  

Acessar a plataforma Mangahigh, para realizar as atividades associadas aos conteúdos estudados.  

 

HISTÓRIA - Responder p. 92/93 + p. 97 a 99 no livro (Exceto para a turma 6º A Matutino) 

 

PORTUGUÊS - Responder à p. 355 do livro.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Terça – feira - 19/05 

TURMA A - 6º Matutino 
 

CIÊNCIAS -  

Autocorreção capítulo 6 - Aula 3 

 

MATEMÁTICA  

Inversão e divisão de frações; 

Resolver exercícios 31, 32 e 34, pág 219 e 220 no livro de Matemática; 

Tarefa de Casa: Copiar e responder no caderno o exercício 36, pág 220. 

 

PORTUGUÊS 

Aula sobre o paradidático “Mulherzinhas”. 

Organizar material para a próxima aula de autocorreção: p. 292 a 296 do livro (precisa estar copiado e respondido). 

 

TURMA B - 6º Matutino 
 

GEOGRAFIA  

Continuação Cap. 5 + realizar as atividades do livro p.98 

Tarefa: Responder às questões do livro p. 99 a 102. 

 

CIÊNCIAS  

Autocorreção capítulo 6 - Aula 3 

 

 

MATEMÁTICA 

Inversão e divisão de frações; 

Resolver exercícios 31, 32 e 34, pág 219 e 220 no livro de Matemática; 

Tarefa de Casa: Copiar e responder no caderno o exercício 36, pág 220. 

 

 

 

 



 

 

TURMA C - 6º Matutino 
 

GEOGRAFIA  

Continuação Cap. 5 + realizar as atividades do livro p.98 

Tarefa: Responder às questões do livro p. 99 a 102. 

 

PORTUGUÊS  

Aula sobre o paradidático “Mulherzinhas”. 

Organizar material para a próxima aula de autocorreção: p. 292 a 296 do livro (precisa estar copiado e respondido). 

 

CIÊNCIAS 

Autocorreção capítulo 6 - Aula 3 

 

 

TURMA D - 6º Matutino 
 

PORTUGUÊS 

Aula sobre o paradidático “Mulherzinhas”. 

Organizar material para a próxima aula de autocorreção: p. 292 a 296 do livro (precisa estar copiado e respondido). 

 

GEOGRAFIA 

Continuação Cap. 5 + realizar as atividades do livro p.98 

Tarefa: Responder às questões do livro p. 99 a 102. 

 

HISTÓRIA - Aula síncrona: Autocorreção dos exercícios na plataforma Google sobre o capítulo 5 (Mesopotâmia) 

 

 

 

 

 



Quarta – feira - 20/05 

TURMA A - 6º Matutino 
 

 

MATEMÁTICA 

Correção da questão 36 pág. 220; 

Correção das questões 6, 7 e 8 pág. 233 e 235; 

Tarefa para casa: responder no livro as questões 15 a 20 pág. 238 e 239. 

 

 

PORTUGUÊS 

Autocorreção: p.292 a 296 do livro – Tempos verbais (é preciso estar com o caderno e livro em mãos). 

Organizar material para a próxima aula de autocorreção: p. 297 a 299 do livro(precisa estar copiado e respondido). 

 

HISTÓRIA - Aula síncrona: Explicação do capítulo 05 – parte 2 (civilizações mesopotâmicas). Atividade após a aula: responder exercícios na plataforma 

Google e no livro: p. 92/93 + p. 97 a 99. 

 

 

TURMA B - 6º Matutino 
 

HISTÓRIA: Aula síncrona: Autocorreção dos exercícios na plataforma Google sobre o Capítulo 5 (Mesopotâmia). 

 

MATEMÁTICA 

Correção da questão 36 pág. 220; 

Correção das questões 6, 7 e 8 pág. 233 e 235; 

Tarefa para casa: responder no livro as questões 15 a 20 pág. 238 e 239. 

 

PORTUGUÊS 

Aula sobre o paradidático “Mulherzinhas”. 

Organizar material para a próxima aula de autocorreção: p. 292 a 296 do livro (precisa estar copiado e respondido). 

 



 

TURMA C - 6º Matutino 
 

PORTUGUÊS  

Autocorreção: p.292 a 296 do livro – Tempos verbais (é preciso estar com o caderno e livro em mãos). 

Organizar material para a próxima aula de autocorreção: p. 297 a 299 do livro(precisa estar copiado e respondido). 

   

  HISTÓRIA: Aula síncrona: Autocorreção dos exercícios na plataforma Google sobre o capítulo 5 (Mesopotâmia) 

 

MATEMÁTICA 

Multiplicação entre frações e cancelamento de fatores; 

Resolver exercícios 11 a 18, pág 210 e 211 no livro de Matemática; 

 

 

TURMA D - 6º Matutino 
 

MATEMÁTICA (2 - tempos) 

Inversão e divisão de frações; 

Resolver exercícios 31, 32 e 34, pág 219 e 220 no livro de Matemática; 

Tarefa de Casa: Copiar e responder no caderno o exercício 36, pág 220. 

 

Correção das questões 6, 7 e 8 pág. 233 e 235; 

Tarefa para casa: responder no livro as questões 15 a 20 pág. 238 e 239. 

 

 

CIÊNCIAS  

Autocorreção capítulo 6 - Aula 2 

 

 

 

 

 

 

 



Quinta – feira - 21/05 

TURMA A - 6º Matutino 
PORTUGUÊS  

Autocorreção: p.297 a 299 do livro – Modelo de conjugação verbal (é preciso estar com o caderno e livro em mãos). 

Organizar material para a próxima aula de autocorreção: p. 300 a 301 do livro(precisa estar copiado e respondido). 

 

CIÊNCIAS 

Atividade de revisão de conteúdos - resolução de exercícios em aula.   

 

 

GEOGRAFIA 

Continuação Cap. 5 + realizar as atividades do livro p.98 

Tarefa: Responder às questões do livro p. 99 a 102. 

 

 

TURMA B - 6º Matutino 
HISTÓRIA - Aula síncrona: Autocorreção dos exercícios respondidos no livro  p. 92/93 + p. 97 a 99 

 

PORTUGUÊS  

Autocorreção: p.292 a 296 do livro – Tempos verbais (é preciso estar com o caderno e livro em mãos). 

Organizar material para a próxima aula de autocorreção: p. 297 a 299 do livro(precisa estar copiado e respondido). 

 

CIÊNCIAS 

Atividade de revisão de conteúdos - resolução de exercícios em aula. 

 

 



 

TURMA C - 6º Matutino 
 

CIÊNCIAS  

Atividade de revisão de conteúdos - resolução de exercícios em aula. 

 

GEOGRAFIA 

Aula síncrona: Autocorreção das questões do livro p. 99 a 102 

Tarefa: Responder a lista de exercícios no Google Forms sobre Cap.5 + atlas p. 25 e 26. 

 

HISTÓRIA - Aula síncrona: Autocorreção dos exercícios respondidos no livro  p. 92/93 + p. 97 a 99 

 

 

TURMA D - 6º Matutino 
 

GEOGRAFIA 

Aula síncrona: Autocorreção das questões do livro p. 99 a 102 

Tarefa: Responder a lista de exercícios no Google Forms sobre Cap.5 + atlas p. 25 e 26. 

 

HISTÓRIA: Aula síncrona: Autocorreção dos exercícios respondidos no livro  p. 92/93 + p. 97 a 99 

 

 

PORTUGUÊS 

Autocorreção: p.292 a 296 do livro – Tempos verbais (é preciso estar com o caderno e livro em mãos). 

Organizar material para a próxima aula de autocorreção: p. 297 a 299 do livro(precisa estar copiado e respondido). 

 

 

 

 

 

 



Sexta – feira - 22/05 

TURMA A - 6º Matutino 
 

HISTÓRIA: Aula síncrona: Autocorreção dos exercícios na plataforma Google sobre o Capítulo 5 (Mesopotâmia). 

 

 

  GEOGRAFIA 

Aula síncrona: Autocorreção das questões do livro p. 99 a 102 

Tarefa: Responder a lista de exercícios no Google Forms sobre Cap.5 + atlas p. 25 e 26. 

 

MATEMÁTICA 

Correção das as questões 15 a 20 pág. 238 e 239; 

Propriedades dos número decimais; 

Tarefa para casa: responder no livro as questões 33, 37 e 38 pág. 243 

 

 

 

TURMA B - 6º Matutino 
 

PORTUGUÊS 

Autocorreção: p.297 a 299 do livro – Modelo de conjugação verbal (é preciso estar com o caderno e livro em mãos). 

Organizar material para a próxima aula  

de autocorreção: p. 300 a 301 do livro(precisa estar copiado e respondido). 

 

MATEMÁTICA 

Correção das as questões 15 a 20 pág. 238 e 239; 

Propriedades dos número decimais; 

Tarefa para casa: responder no livro as questões 33, 37 e 38 pág. 243 

 

 

GEOGRAFIA 

Aula síncrona: Autocorreção das questões do livro p. 99 a 102 

Tarefa: Responder a lista de exercícios no Google Forms sobre Cap.5 + atlas p. 25 e 26. 

 



 

TURMA C - 6º Matutino 
 

MATEMÁTICA (2 tempos) 

 Inversão e divisão de frações; 

 Resolver exercícios 31, 32 e 34, pág 219 e 220 no livro de Matemática; 

 Tarefa de Casa: Copiar e responder no caderno o exercício 36, pág 220. 

 Correção das questões 6, 7 e 8 pág. 233 e 235; 

Tarefa para casa: responder no livro as questões 15 a 20 pág. 238 e 239. 

 

 

PORTUGUÊS 

Autocorreção: p.297 a 299 do livro – Modelo de conjugação verbal (é preciso estar com o caderno e livro em mãos). 

Organizar material para a próxima aula de autocorreção: p. 300 a 301 do livro(precisa estar copiado e respondido). 

TURMA D - 6º Matutino 
 

CIÊNCIAS  

Autocorreção capítulo 6 - Aula 3 

 

PORTUGUÊS 

Autocorreção: p.297 a 299 do livro – Modelo de conjugação verbal (é preciso estar com o caderno e livro em mãos). 

Organizar material para a próxima aula de autocorreção: p. 300 a 301 do livro(precisa estar copiado e respondido). 

 

MATEMÁTICA 

 Correção da questão 36 pág. 220; 

Correção das as questões 15 a 20 pág. 238 e 239; 

Propriedades dos número decimais; 

Tarefa para casa: responder no livro as questões 33, 37 e 38 pág. 243 

 

 

 

 


