
 

Segunda – feira - 25/05 

TURMA A - 6º Matutino 
INGLÊS 

Aula síncrona: Autocorreção páginas 31, 32, 152, 153 e 154 e Google Forms. 

Homework: Unit 4 pp. 41 a 44, 163 e 164. 

 

REDAÇÃO: Aula síncrona: Tipos de Discursos; Exercício da apostila ‘Texto e Redação responder p.26 (q.1 e 2); Copiar e responder no caderno p. 149 (q.1 a 

3) e p. 171 (q.1 a 3) do livro de Português. 

 

ESPANHOL: AULA SÍNCRONA - Unidad 03 - Esta es mi familia. p. 42; 

                                        - Abordagem do paradidático “Para hacer un pastel de manzana”. 

                                   Exercício: - Reassistir à videoaula 06 e ler o paradidático. 

 

ARTE  

Aula síncrona: Postura do instrumentista; Uso das mãos; Posição dos dedos nas notas da escala de Dó. As notas Dó, Rê, Mi Fá, Sol, Lá, Si e Dó em mínimas e 

Semínima. Repertório: Canção de Ninar. 
 

MATEMÁTICA 

Vídeo aula sobre “Operações com decimais”; 

Responder no livro, utilizando lápis, exercícios 1, 2 e 7, pág. 251 e 256. 
 

GEOGRAFIA  

Videoaula - Revisão Cap. 5 - A representação do espaço geográfico  

 
           Postagem dos Exercícios de Português e Matemática 

     Data de entrega: 29.05.2020  
 

Sugestão: 

Português: Realizar o exercício na terça ou quarta-feira.  

Matemática: Realizar o exercício na quinta ou sexta-feira.  

 

O prazo é até a sexta – feira. Logo, os alunos podem se organizar conforme a sua rotina individual para responder aos exercícios.  



TURMA B - 6º Matutino 
 

ARTE  

Aula síncrona: Postura do instrumentista;Uso das mãos; Posição dos dedos nas notas da escala de Dó. As notas Dó, Rê, Mi Fá, Sol, Lá, Si e Dó em mínimas e 

Semínima. Repertório: Canção de Ninar. 

 

INGLÊS 

Aula síncrona: Autocorreção páginas 31, 32, 152, 153 e 154 e Google Forms. 

Homework: Unit 4 pp. 41 a 44, 163 e 164. 

 

REDAÇÃO: Aula síncrona: Tipos de Discursos; Exercício da apostila ‘Texto e Redação responder p.26 (q.1 e 2); Copiar e responder no caderno p. 149 (q.1 a 

3) e p. 171 (q.1 a 3) do livro de Português. 

 

ESPANHOL: AULA SÍNCRONA - Unidad 03 - Esta es mi familia. p. 42; 

                                        - Abordagem do paradidático “Para hacer un pastel de manzana”. 

                                   Exercício: - Reassistir à videoaula 06 e ler o paradidático. 

 

MATEMÁTICA 

Vídeo aula sobre “Operações com decimais”; 

Responder no livro, utilizando lápis, exercícios 1, 2 e 7, pág. 251 e 256. 

 

Geografia  

Videoaula - Revisão Cap. 5 - A representação do espaço geográfico  

 

           Postagem dos Exercícios de Português e Matemática 

     Data de entrega: 29.05.2020  

 

Sugestão: 

Português: Realizar o exercício na terça ou quarta-feira.  

Matemática: Realizar o exercício na quinta ou sexta-feira.  

 

O prazo é até a sexta – feira. Logo, os alunos podem se organizar conforme a sua rotina individual para responder aos exercícios.  



TURMA C - 6º Matutino 
REDAÇÃO: Aula síncrona: Tipos de Discursos; Exercício da apostila ‘Texto e Redação responder p.26 (q.1 e 2); Copiar e responder no caderno p. 149 (q.1 a 

3) e p. 171 (q.1 a 3) do livro de Português. 

 

ESPANHOL: AULA SÍNCRONA - Unidad 03 - Esta es mi familia. p. 42; 

                                        - Abordagem do paradidático “Para hacer un pastel de manzana”. 

                                   Exercício: - Reassistir à videoaula 06 e ler o paradidático. 

ARTE 

Aula síncrona: Postura do instrumentista;Uso das mãos; Posição dos dedos nas notas da escala de Dó. As notas Dó, Rê, Mi Fá, Sol, Lá, Si e Dó em mínimas e 

Semínima. Repertório: Canção de Ninar. 

 

INGLÊS 

Aula síncrona: Autocorreção páginas 31, 32, 152, 153 e 154 e Google Forms. 

Homework: Unit 4 pp. 41 a 44, 163 e 164. 

 

MATEMÁTICA 

Vídeo aula sobre “Operações com decimais”; 

Responder no livro, utilizando lápis, exercícios 1, 2 e 7, pág. 251 e 256. 

 

Geografia  

Videoaula - Revisão Cap. 5 - A representação do espaço geográfico  

 

           Postagem dos Exercícios de Português e Matemática 

     Data de entrega: 29.05.2020  

 

Sugestão: 

Português: Realizar o exercício na terça ou quarta-feira.  

Matemática: Realizar o exercício na quinta ou sexta-feira.  

 

O prazo é até a sexta – feira. Logo, os alunos podem se organizar conforme a sua rotina individual para responder aos exercícios.  

 

 

 

 



TURMA D - 6º Matutino 
 

ESPANHOL: AULA SÍNCRONA - Unidad 03 - Esta es mi familia. p. 42; 

                                        - Abordagem do paradidático “Para hacer un pastel de manzana”. 

                                   Exercício: - Reassistir à videoaula 06 e ler o paradidático. 

ARTE  

Aula síncrona: Postura do instrumentista;Uso das mãos; Posição dos dedos nas notas da escala de Dó. As notas Dó, Rê, Mi Fá, Sol, Lá, Si e Dó em mínimas e 

Semínima. Repertório: Canção de Ninar. 

 

INGLÊS 

Aula síncrona: Autocorreção páginas 31, 32, 152, 153 e 154 e Google Forms. 

Homework: Unit 4 pp. 41 a 44, 163 e 164. 

 

REDAÇÃO: Aula síncrona: Tipos de Discursos; Exercício da apostila ‘Texto e Redação responder p.26 (q.1 e 2); Copiar e responder no caderno p. 149 (q.1 a 

3) e p. 171 (q.1 a 3) do livro de Português. 

 

MATEMÁTICA 

Vídeo aula sobre “Operações com decimais”; 

Responder no livro, utilizando lápis, exercícios 1, 2 e 7, pág. 251 e 256. 

 

Geografia  

Videoaula - Revisão Cap. 5 - A representação do espaço geográfico  

 

           Postagem dos Exercícios de Português e Matemática 

     Data de entrega: 29.05.2020  

 

Sugestão: 

Português: Realizar o exercício na terça ou quarta-feira.  

Matemática: Realizar o exercício na quinta ou sexta-feira.  

 

O prazo é até a sexta – feira. Logo, os alunos podem se organizar conforme a sua rotina individual para responder aos exercícios.  

 

 

 

 

 

 



Terça – feira - 26/05 

TURMA A - 6º Matutino 
 

CIÊNCIAS -  

Finalizar a autocorreção da produção textual sobre fósseis. 

Autocorreção da atividade testando seus conhecimentos. 

 

MATEMÁTICA  

 Correção das questões 33, 37 e 38 pág. 243; 

 Comparação de números decimais; 

 Resolver os exercícios 42 e 43 pág. 247. 

 

PORTUGUÊS 

Autocorreção: p.300 a 301 do livro – Formas verbais terminadas em –ram e –rão (é preciso estar com o caderno e livro em mãos). 

Responder ao formulário sobre o paradidático Mulherzinhas na plataforma Google. 

UNIDADE ACRE: Responder ao formulário sobre o paradidático Fábulas e apólogos da Amazônia na plataforma Google. 

 

 

TURMA B - 6º Matutino 
 

GEOGRAFIA  

Cap. 6 - A Terra, planeta do Sistema Solar. 

Responder aos exercícios do Cenários Cartográficos (Atlas) pp. 9 a 11. 

 

CIÊNCIAS  

Finalizar a autocorreção da produção textual sobre fósseis. 

Autocorreção da atividade testando seus conhecimentos. 

 

MATEMÁTICA  

 Correção das questões 33, 37 e 38 pág. 243; 

 Comparação de números decimais; 

 Resolver os exercícios 42 e 43 pág. 247. 

 

 



TURMA C - 6º Matutino 
 

GEOGRAFIA  

Cap. 6 - A Terra, planeta do Sistema Solar. 

Responder aos exercícios do Cenários Cartográficos (Atlas) pp. 9 a 11. 

 

PORTUGUÊS  

Autocorreção: p.300 a 301 do livro – Formas verbais terminadas em –ram e –rão (é preciso estar com o caderno e livro em mãos). 

Responder ao formulário sobre o paradidático Mulherzinhas na plataforma Google. 

 

CIÊNCIAS 

Finalizar a autocorreção da produção textual sobre fósseis. 

Autocorreção da atividade testando seus conhecimentos. 

TURMA D - 6º Matutino 
 

PORTUGUÊS 

Autocorreção: p.300 a 301 do livro – Formas verbais terminadas em –ram e –rão (é preciso estar com o caderno e livro em mãos). 

Responder ao formulário sobre o paradidático Mulherzinhas na plataforma Google. 

 

GEOGRAFIA 

Cap. 6 - A Terra, planeta do Sistema Solar. 

Responder aos exercícios do Cenários Cartográficos (Atlas) pp. 9 a 11. 

 

HISTÓRIA Aula on-line: revisão dos capítulos 03 a 05. Atividade após a aula: produção textual no Volume 2 (p. 10 a 12). 

 

 

 

 

 

 

 



Quarta – feira - 27/05 

TURMA A - 6º Matutino 
 

MATEMÁTICA 

 - Correção dos exercícios  1, 2 e 7, pág. 251 e 256.   

 - Divisões não exatas; 

 - Resolver exemplo questão 27, pág 263 

 - Tarefa de Casa: Responder no caderno o exercício 32, pág. 263. 

 

PORTUGUÊS 

Responder durante a aula síncrona com autocorreção às p. 71 a 75; p. 80 e  81 da apostila. (é preciso estar com o material em mãos). 

Responder às p. 82 a 85 da apostila. 

 

HISTÓRIA Aula on-line: autocorreção dos exercícios respondidos no  livro (Cap. 05 - p. 92/93 + p. 97 a 99) 

 

TURMA B - 6º Matutino 
 

HISTÓRIA Aula on-line: revisão dos capítulos 03 a 05. Atividade após a aula: produção textual no Volume 2 (p. 10 a 12). 

 

MATEMÁTICA 

- Correção dos exercícios  1, 2 e 7, pág. 251 e 256.   

 - Divisões não exatas; 

 - Resolver exemplo questão 27, pág 263 

 - Tarefa de Casa: Responder no caderno o exercício 32, pág. 263. 

 

PORTUGUÊS 

Autocorreção: p.300 a 301 do livro – Formas verbais terminadas em –ram e –rão (é preciso estar com o caderno e livro em mãos). 

Responder ao formulário sobre o paradidático Mulherzinhas na plataforma Google. 



 

TURMA C - 6º Matutino 
 

PORTUGUÊS  

Responder durante a aula síncrona com autocorreção às p. 71 a 75; p. 80 e  81 da apostila. (é preciso estar com o material em mãos). 

Responder às p. 82 a 85 da apostila. 

 

  HISTÓRIA Aula on-line: revisão dos capítulos 03 a 05. Atividade após a aula: produção textual no Volume 2 (p. 10 a 12). 

 

 

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 D - 6º Matutino 
 

MATEMÁTICA (2 - tempos) 

Correção das questões 33, 37 e 38 pág. 243; 

Comparação de números decimais; 

Resolver os exercícios 42 e 43 pág. 247. 

 

Correção dos exercícios  1, 2 e 7, pág. 251 e 256.   

Divisões não exatas; 

Resolver exemplo questão 27, pág 263 

Tarefa de Casa: Responder no caderno o exercício 32, pág. 263. 

 

CIÊNCIAS  

Autocorreção da produção de texto sobre fósseis 

 

 

 

 



Quinta – feira - 28/05 

TURMA A - 6º Matutino 
PORTUGUÊS  

Autocorreção: p.82 e 84 da apostila (é preciso estar com o caderno e livro em mãos). 

Responder às p. 86 a 88 da apostila. 

 

CIÊNCIAS 

Explicação do capítulo 7. 

 

GEOGRAFIA 

Cap. 6 - A Terra, planeta do Sistema Solar. 

Responder aos exercícios do Cenários Cartográficos (Atlas) pp. 9 a 11. 

 

PROGRAMA SEMENTE:  

Videoaula de autocorreção e comentários sobre o filme Heidi – Responder ao formulário na plataforma Google.  

Para casa: Leitura da Unidade 6 – pp.52 a 54 

 

TURMA B - 6º Matutino 
HISTÓRIA Aula on-line: Explicação do capítulo 06 (Egito, uma dádiva do Nilo). Atividade após a aula: copiar o esquema 06 no caderno. 

 

PORTUGUÊS  

Responder durante a aula síncrona com autocorreção às p. 71 a 75; p. 80 e  81 da apostila. (é preciso estar com o material em mãos). 

Responder às p. 82 a 85 da apostila. 

 

CIÊNCIAS 

Explicação do capítulo 7. 

 

PROGRAMA SEMENTE:  

Videoaula de autocorreção e comentários sobre o filme Heidi – Responder ao formulário na plataforma Google.  

Para casa: Leitura da Unidade 6 – pp.52 a 54 

 

 

 



 

TURMA C - 6º Matutino 
 

CIÊNCIAS  

Explicação do capítulo 7. 

 

GEOGRAFIA 

Cap. 6 - A Terra, planeta do Sistema Solar. 

Autocorreção Cenários Cartográficos (Atlas) pp. 9 a 11. 

 

Responder aos exercícios do Livro pp. 116 e 117 

 

HISTÓRIA Aula on-line: Explicação do capítulo 06 (Egito, uma dádiva do Nilo). Atividade após a aula: copiar o esquema 06 no caderno. 

 

PROGRAMA SEMENTE:  

Videoaula de autocorreção e comentários sobre o filme Heidi – Responder ao formulário na plataforma Google.  

Para casa: Leitura da Unidade 6 – pp.52 a 54 

 

TURMA D - 6º Matutino 
 

GEOGRAFIA 

Cap. 6 - A Terra, planeta do Sistema Solar. 

Autocorreção Cenários Cartográficos (Atlas) pp. 9 a 11. 

 

Responder aos exercícios do Livro pp. 116 e 117 

 

HISTÓRIA Aula on-line: Explicação do capítulo 06 (Egito, uma dádiva do Nilo). Atividade após a aula: copiar o esquema 06 no caderno. 

 

PORTUGUÊS 

Responder durante a aula síncrona com autocorreção às p. 71 a 75; p. 80 e  81 da apostila. (é preciso estar com o material em mãos). 

Responder às p. 82 a 85 da apostila. 

 

PROGRAMA SEMENTE:  

Videoaula de autocorreção e comentários sobre o filme Heidi – Responder ao formulário na plataforma Google.  

Para casa: Leitura da Unidade 6 – pp.52 a 54 

 



Sexta – feira - 29/05 

TURMA A - 6º Matutino 
 

HISTÓRIA Aula on-line: revisão dos capítulos 03 a 05. Atividade após a aula: produção textual no Volume 2 (p. 10 a 12). 

 

  GEOGRAFIA 

Cap. 6 - A Terra, planeta do Sistema Solar. 

Autocorreção Cenários Cartográficos (Atlas) pp. 9 a 11. 

 

Responder aos exercícios do Livro pp. 116 e 117 

 

MATEMÁTICA 

- Correção do exercício 32, pág. 263. 

- Divisão com decimais; 

- Tarefa de casa: responder no caderno o exercício 35, pág 266. 

 

ESPANHOL 

Responder a ficha do paradidático “Para hacer um pastel de manzana”.  

 

TURMA B - 6º Matutino 
 

PORTUGUÊS 

Autocorreção: p.82 a 84 da apostila (é preciso estar com o caderno e livro em mãos). 

.Responder às p. 86 a 88 da apostila. 

 

MATEMÁTICA 

- Correção do exercício 32, pág. 263. 

- Divisão com decimais; 

- Tarefa de casa: responder no caderno o exercício 35, pág 266. 

 

GEOGRAFIA 

Cap. 6 - A Terra, planeta do Sistema Solar. 

Autocorreção Cenários Cartográficos (Atlas) pp. 9 a 11. 

Responder aos exercícios do Livro pp. 116 e 117 

 



ESPANHOL 

Responder a ficha do paradidático “Para hacer um pastel de manzana”.  

 

 

 

TURMA C - 6º Matutino 
 

MATEMÁTICA (2 tempos) 

Correção das questões 33, 37 e 38 pág. 243; 

Comparação de números decimais; 

Resolver os exercícios 42 e 43 pág. 247. 

 

Correção dos exercícios  1, 2 e 7, pág. 251 e 256.   

Divisões não exatas; 

Resolver exemplo questão 27, pág 263 

Tarefa de Casa: Responder no caderno o exercício 32, pág. 263. 

 

 

PORTUGUÊS 

Autocorreção: p.82 a 84 da apostila (é preciso estar com o caderno e livro em mãos). 

Responder às p. 86 a 88 da apostila. 

 

ESPANHOL 

Responder a ficha do paradidático “Para hacer um pastel de manzana”.  

 

 

TURMA D - 6º Matutino 
 

CIÊNCIAS  

Autocorreção da atividade testando seus conhecimentos. 

 

PORTUGUÊS 

Autocorreção: p.82 a 84 da apostila (é preciso estar com o caderno e livro em mãos). 

Responder às p. 86 a 88 da apostila. 

 



MATEMÁTICA 

- Correção do exercício 32, pág. 263. 

- Divisão com decimais; 

- Tarefa de casa: responder no caderno o exercício 35, pág 266. 

 

ESPANHOL 

Responder a ficha do paradidático “Para hacer um pastel de manzana”.  

 

 

 

 


