
 

 
 

ATIVIDADES ON-LINE 
 

Semana: 02 a 03/04/2020 Ano: 6º Turma: A/B 
 

 

Matemática 

✓ Conteúdo: Propriedades da Multiplicação 

Clique aqui para assistir a videoaula do professor; 

Fazer a questão 6 (desafio) da página 18. A atividade pode ser feita 

com familiares;  

Fazer exercícios 6 e 7 da página 23;  

Fazer a questão 6 (desafio) da página 28;  

Assistir o documentário: A História do Número 1. 

 

Inglês 

✓ Conteúdo: Verb to be 

Clique para assistir a videoaula do professor. 
 

 

Português 

✓ Conteúdo: Texto, Discurso, Gêneros do Discurso 

Clique para assistir ao vídeo da professora; 

Clique para fazer download da Atividade On-line. 

 

Arte 

✓ Conteúdo: Linguagens das Artes Visuais 

Leitura do livro de Arte: Capítulo 2 páginas 36-59. 

 

Matemática 

✓ Conteúdo: Propriedades da Multiplicação 

Clique para fazer download da Atividade On-line. 
 

 

Ensino Religioso 

✓ Conteúdo: Símbolos e ritos  

Leitura e atividades no livro:  

• Arte que Encanta; 

• Os Povos e o Sagrado; 

• Outros Olhares. 

Leitura no livro e atividades no Diário de Bordo (caderno): 

• O Cuidado com o Mundo – post its no Diário de Bordo; 

• Além da Imagem – responder a questão abaixo da imagem 

no Diário de Bordo. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4AaHp5f7PRA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fuenNiRn_mw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=p5iJndxdbaw
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/6a/portugues6ano.ppsx
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/6a/portugues6ano.ppsx
http://www.colegiovsjose.com.br/files/006/online/arquivos/6a/mat6ano.pdf


Geografia 

✓ Conteúdo: Representação do espaço geográfico  

Fazer no caderno os exercícios: Conexões com a História e Língua 

Portuguesa – página 33 - 1 e 2; 

Sugestão de vídeo no youtube: As direções cardeais e os 

instrumentos de orientação: 

https://www.youtube.com/watch?v=AyNXk8OG-7g 
 

ORL 

✓ Conteúdo: História em quadrinhos - Interpretação e produção de 

texto  

Clique para assistir ao vídeo da professora; 

Exercícios: p. 48 e p. 49, os quais serão corrigidos na próxima 

aula; 

No próprio caderno de ORL, fazer a proposta 3 da p. 53.  

 

Ciências 

✓ Conteúdo: Órgãos dos Sentidos 

Fazer o trabalho sobre Origem da vida, previsto em nosso 

cronograma; 

Fazer leitura sobre os sentidos: Olfato, gustação, Audição e tato 

(P. 50 a 55); 

Fazer uma síntese (resumo), sobre esses sentidos em seu caderno; 

Fazer os exercícios p. 51, 53 e 55. No caderno com enunciado.  

 

História 

✓ Conteúdo: Pré-História - Passagem do Paleolítico para o Neolítico 

e Revolução Agrícola e Processo de Sedentarização 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AyNXk8OG-7g
https://www.youtube.com/watch?v=u9_crNlN4G8&feature=youtu.be


Se houver dúvida referente ao conteúdo de qualquer uma das aulas 

encaminhadas, você poderá entrar em contato com o(a) professor(a) por 

meio do e-mail que foi disponibilizado para tira-dúvidas.  

Mas atenção: somente nos horários específicos conforme ROTEIRO DE 

ESTUDOS (clique aqui para o download).  

Colocar no campo assunto do e-mail, seu nome e turma. 

PROFESSOR(A) E-MAIL 

Adriano profadriano@colegiovsjose.com.br 

Betty  profbetty@colegiovsjose.com.br 

Carolina profcarolina@colegiovsjose.com.br 

Clarisse profclarisse@colegiovsjose.com.br 

Consuelo profconsuelo@colegiovsjose.com.br 

Daniel profdaniel@colegiovsjose.com.br 

Deise profdeise@colegiovsjose.com.br 

Denilso profdenilso@colegiovsjose.com.br 

Karla profkarla@colegiovsjose.com.br 

Lucirene proflucirene@colegiovsjose.com.br 

Marcelo profmarcelo@colegiovsjose.com.br 

Nelci profnelci@colegiovsjose.com.br 

Paulo Roberto profpauloroberto@colegiovsjose.com.br 

Renata profrenata@colegiovsjose.com.br 

Samuel profsamuel@colegiovsjose.com.br 

Thiago  profthiago@colegiovsjose.com.br 
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