
 

 

 

 

PLANEJAMENTO DE ESTUDOS À DISTÂNCIA 

Período: 31/03 a 08/04/2020          TURMA: 6º ANO “A” e “B” 

Componente 
Curricular 

Conteúdo 

Referencial de Estudos 
(Onde o aluno buscará 

referências para entender o 
conteúdo) 

Evidência de 
Aprendizagem 

(O que o aluno deverá ser 
capaz de realizar a partir 

do conteúdo) 

Apresentação 
(Dispomos de MDD, 
plataforma Edebê, 
Árvore de Livros e 

Google Classroom) 
Língua Inglesa Unit 2 Mini-

Review 
Livro Connect pág. 10, 
115(revisão) 20  e 21 

Realizar atividades no 
livro nas páginas 
propostas (a professora 
irá conferir as 
atividades em sala, 
respostas corretas na 
videoaula da semana) 
Realizar slide 
compartilhado no Mini-
Project 

- Videoaula no 
Google Classroom 
- Atividade Mini 
Project no Google 
Classroom 

Matemática 
Profª Glaucya 

Potenciação 
e 

Radiciação 

MDD (Material Didático 

Digital) pág. 54 a 56; 

MDD (Material Didático 

- Realizar atividades da 
pag. 57 (troca de 
idéias); 
 
- Realizar atividade da 

- Slide no Google 
Classroom; 
 



 

 

Digital) pág. 63; 

Material de apoio, 

disponibilizado no 

google sala de aula. 

pág. 60 e 61 
(conhecimento em 
ação). 
 
- Realizar atividade da 
pág. 64 e 65 
(conhecimento em 
ação). 
 
 
Todas as atividades 
deverão ser feitas no 
caderno apenas as 
respostas (cálculo) e 
postada a foto no no 
Google Classroom até o 
dia 08/04. 
 

História 
Profa. 

Vanderléia 

Os povos do 
Crescente Fértil: 

Os egípcios 

 
Árvore de Livros 

Livro: Desvendando o 
Egito  

 
Leitura. 
Produzir um texto de 
acordo com o seu 
entendimento sobre a 
formação da sociedade 
egípcia. Enviar foto do 
texto até o dia 
15/04/20. 

 
 

Enviar foto pelo 
Google Classroom. 



 

 

 
Ensino Religioso 

Profa. 
Vanderléia 

 
Capítulo 2 - O 

Estado 

Livro impresso sempre                          
acompanhado pelo 
Material Didático Digital 
(livro digital). 

Ler e responder as 
atividades propostas no 
capítulo. O conteúdo já 
foi explicado em sala. 

 
Caderno no 
retorno. 

 

 

 

 

 

Ciências 

Profª Ana Paula 

(Cap. 2) 

 → Os seres vivos 

nas cadeias e teias 

alimentares (seres 

produtores, 

consumidores e 

decompositores). 

→ Ambientes 

aquáticos e 

terrestres e as 

adaptações dos 

seres vivos. 

→  Vivendo em 

condições 

extremas nos 

ecossistemas 

terrestres. 

 

 

→ Fazer leitura do 

conteúdo (Pág. 36 a 45) 

→ Obs. Não é necessário 

realizar o experimento 

da página 38. 

→ Fazer a pesquisa sobre 

a fauna ea flora 

encontrada no solo (Pág. 

38). 

→ Responder a atividade 

juntando as peças (Pág. 

40). 

→ Fazer a pesquisa 

sobre a adaptação dos 

camelos e ursos-polares 

no ambiente em que 

 

→ Identificar em uma 
cadeia alimentar a 
posição dos seres 
produtores, 
consumidores e 
decompositores; 

→ Descrever os 
fenômenos e os 
processos de 
transferência de 
energia e a matéria que 
ocorrem nos seres 
vivos; 

→ Reconhecer a 
adaptação como um 
conjunto de 
características que 
aumentam as chances 
de sobrevivência dos 

 

→ Registrar todas 

as pesquisas no 

caderno 

identificando o 

assunto e suas 

respectivas 

páginas. 

→ Registrar 

somente as 

respostas e as 

páginas das 

atividades no 

caderno (As 

respostas devem 

ser a lápis e a 

identificação de 

cada questão deve 

ser a caneta); 



 

 

vivem (Pág. 45). 

→ Responder a atividade 

conhecimento em ação 

(Pág. 45 a 49). 

 

→ Responder a atividade 
conhecimento em 
construção no livro 
digital (Pág. 2 a 7).  

seres vivos; 

→ Interpretar as 
informações de 
diferentes fontes sobre 
transformações nos 
ambientes provocadas 
pela ação humana e o 
risco de extinção de 
espécies. 

→ Responder a 

atividade 

conhecimento em 

construção no Livro 

digital. Após o 

aluno(a) concluir a 

atividade, 

automaticamente 

as respostas serão 

enviadas à 

professora através 

da plataforma 

Edebê. 

→ O fechamento 
do capítulo pode 
ser feito com a 
exibição do filme 
Tainá 3, A Origem. 

Filosofia  
Profº Neri 

Empreendedorism
o e Projeto de 

Vida. (Inteligência 
emocional) 

Fazer leitura do 
conteúdo Inteligência 

emocional, páginas 20 e 
21. 

Assistir ao 

Responder as atividades 
das páginas 22 (questão 
1) e 23 (questões 3 e 4) 

Peço que 
respondam no livro 
e postem a foto da 
atividade solicitada 

para o Google 



 

 

vídeo:INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL: O que é, 

Benefícios e Como 
Desenvolver | Daniel 

Goleman  

Classroom. 
 

Língua 
Espanhola 
(Maestro 

Tônety 
Santana) 

 
  

Repaso (revisão) 
Los numerales; 

El alfabeto 

Estudiar el contenido 
sobre la escrita de los 
números 0 a 30 en la 
página 13 (trece) del 
libro; 
 
Estudiar el alfabeto 
español en la página 14 
(catorce) del libro. 
 

Responder las 
cuestiones cuestiones 

de la actividad que 
estará disponible en la 
plataforma de “Google 

sala de clase”  

Enviar las 
cuestiones 

respondidas en la 
plataforma “Google 

sala de clase” 
(Google class room) 

Produção 
Textual 

Profª Daniela 

 
 
 
 
 
 
 

Cartas Pessoais  

M                        MDD páginas: 56 e 

57. 

                            Responder o 

questionário das                d   das  

páginas: 56 e 57. No 

                           caderno de 

produção 

                           textual. 

Agora, a proposta é 

que você escreva 

uma carta pessoal  

destinada a um 

amigo ou um 

familiar, que, 

preferencialmente, 

esteja fisicamente 

distante de você. O 

assunto da carta é 

pessoal, você 

 
Atividade deverá 
ser realizada no 
caderno de 
produção textual. 
Não esqueçam das 
datas, tirem foto da 
atividade, anexem 
e envie pelo Google 
Classroom. 
 



 

 

 

 caderno             MDD página: 57, 

produção tes                       textual 2.  

                              

Produção 2  

Responesti   

decidirá  o que 

conversará com seu 

interlocutor.  

 

Língua 
Portuguesa 
Profª Meire 

Jane  

ORTOGRAFIA- 
USO DE S ou Z. 

ESCRITA EM 
FOCO 

CONHECIMENT
O EM AÇÃO                   

CONHECIMENT
O EM 
CONSTRUÇÃO 
(CAP.2) 

 

M.D.D. p. 53 a 55. 

    

M.D.D. p. 59 a 60  

Questões 17 a 22. 

 

                       Atividade Interativa 

Cap.2 

Observar a lista de 
palavras no 1º e 2º 
quadros; (pág. 54) 

Observar e atentar-
se as regras para 
preencher as 
lacunas das palavras 
que necessitam da 
grafia correta. 

OBS: PREENCHER 
NO LIVRO. (pág. 55/ 

questão 6) 

Obs: Registrar 
no livro somente 
as respostas 
(enviar arquivo 
no classroom  
comprovando a 
atividade feita.) 
 

Obs: registrar no 
caderno somente 
as respostas 
(enviar arquivo 
no classroom  
comprovando a 
atividade feita.)  



 

 

Obs: A atividade 
interativa será 
verificada pela 
professora via 
relatório no 
portal.  

ENTREGA DAS 
ATIVIDADES 
ATÉ 08/04.  

 

 

Geografia 
Prof. Verônica 

Capítulo 3: 
Cartografia 

 Como os mapas 
são feitos.  
 Recursos 
utilizados na 
utilização de 
mapas. 
 Tecnologias 
aplicadas na 
elaboração de 
mapas. 

 

 
MDD. (material 
didático digital)  Fazer a 
leitura do conteúdo das 
págs. 38 e 39. 
 
 
MDD. (material 
didático digital) Fazer a 
leitura do conteúdo das 
págs. 40, 41. 
 
MDD. (material 
didático digital) Fazer a 

Realizar atividade da 
pág.43 no caderno de 
atividades, somente 
resposta a lápis e o 

número da questão e a 
pág. a caneta ( 

Conhecimento em ação 
do livro) 

 
Realizar o 

conhecimento em 
construção do MDD 
(material didático 

digital do livro) 

Postar no Portal do 
aluno, icone caixa 
postal. Até o dia 

08/04 
 

 



 

 

leitura do conteúdo das 
pág. 42. 
 

referente aos capítulos 
1 e 2. Enviar até o dia 

12/04  
 

Assistir vídeo sobre a 
História da Cartografia. 
https://youtu.be/vUacf

Rj6Dnc 

Arte 
Bruno Souza 

Tema 7: 
composição 
figurativa e 

abstrata 

Páginas 22 e 23 Fazer: 
Ficha 13- um desenho 

colorido de uma 
composição figurativa 

 
Ficha 14 Fazer uma 

colagem com pedaços 
de papel formando uma 

obra abstrata 
 

Atividade no google 
classroom 

 
Enviar até dia 

08/04 

Naderlan: 
Ed.fisica 

Primeiros socorros 1. Conceito do que e 
primeiro socorros? 
2. Números de 

emergências 
3. O que deve conter 

no kit de primeiros 
socorros 

Pesquisa online Entrega: Na 
plataforma até dia 

10/04/2020 

 



 

 

 

 

 


