
 

 

PLANEJAMENTO DE ESTUDOS À DISTÂNCIA 

Período: 23 a 27/03/2020          TURMA: 6º ANO “C” 

 

Componente 

Curricular 
Conteúdo  Referencial de Estudos 

Evidência de 

Aprendizagem 

Data de 

Realização 

Formas/Recursos de 

Apresentação 

L.Portuguesa 

Prof. Meire Jane 

Cartas Pessoais 

(Cap.2);  

 

Adjetivos (Cap.2) 

 

 

MDD p. 41 a 43 

Estrutura básica do Gênero 

textual: Carta Pessoal; 

 

MDD p.48 

Resolução Língua em Uso; 

 

Resolução dos exercícios 

da p.48 a 50. Questões 1 a 

9. 

 

Locuções Adjetivas p.50 

Interpretação textual sobre a 

carta.  

Questões 1 a 11.  

Págs. 40 a 43; 

 

Pesquisa sobre a classe 

gramatical Adjetivos e suas 

classificações; 

 

Completar o quadro com as 

locuções adjetivas. P.50 e 51. 

(As locuções podem ser 

pesquisadas na internet. 

Até 

26/03/2020 

 

Até 

30/03/2020 

Registrar a atividade no 

caderno somente com as 

respostas;  

 

Registrar a pesquisa de 

forma manuscrita ou 

impressa colada no caderno; 

 

Registrar a atividade no 

caderno somente com as 

respostas; 

 

Responder no livro, 

preencher os quadrinhos que 

se encontram em branco.  



 

 

Componente 

Curricular 
Conteúdo  Referencial de Estudos 

Evidência de 

Aprendizagem 

Data de 

Realização 

Formas/Recursos de 

Apresentação 

Matemática 

Prof. Mauriane 

Nosso sistema de 

Numeração ( 

Cap. 01 ) 

MDD p. 10 à 29 

Resolução de Exercícios de 

revisão dos conteúdos já 

trabalhados em sala de 

aula . 

Resolver lista de  exercícios 

no caderno  , como também 

realizar a avaliação 

disponibilizada no portal 

Edebê a partir do dia 28/03 

/2020 . 

Resolução 

das atividades 

no caderno 

até o dia 

27/03/2020 . 

Atividade no 

portal entre 28 

(início) e 

29/03/2020 

(término -

encerramento 

programado) 

Postagem da lista de 

exercícios de revisão na 

plataforma Edebê, sob a 

forma de atividade no menu 

“Avaliações” 

Ciências 

Profª Ana Paula 

(Cap. 2) 

→ Níveis de 

classificação em 

ecologia. 

→ A 

transferência de 

matéria e energia 

em um 

MDD p. 31 a 36 

 

→ Conceituar ecologia; 

→ Diferenciar fatores bióticos 

e abióticos, comunidades e 

população de espécies; 

→ Identificar os grupos dos 

ecossistemas; 

→ Conceituar Habitat e nicho 

Até 

27/03/2020. → Registrar somente as 

respostas das atividades no 

caderno (As respostas 

devem ser a lápis e a 

identificação de cada 

questão deve ser a caneta); 

→ Fazer o experimento da 

página 33 e registrar as 

observações no caderno; 



 

 

Componente 

Curricular 
Conteúdo  Referencial de Estudos 

Evidência de 

Aprendizagem 

Data de 

Realização 

Formas/Recursos de 

Apresentação 

ecossistema. 

 

ecológico; 

→ Compreender o processo 

da fotossíntese; 

→ Diferenciar teias e cadeias 

alimentares; 

→ Compreender como 

funciona um ecossistema. 

 

→ Assistir o vídeo da página 

36. 

História   

Prof. Renato 

Leher 

Atividade 

Interativa do 

Capítulo 1. 

MDD página. a1-1 a a1-7 

Atividade disponibilizada no 

final do capítulo 1. 

Fixar o conteúdo trabalhado 

durante o capítulo. Até o dia 

 27/03/2020 

Após o aluno(a) concluir a 

atividade, o professor 

receberá  automaticamente 

as respostas na plataforma 

Edebê. 

História   

Prof. Renato 

Leher 

Os Egípcios  MDD páginas. 29 a 37 Responder a atividade 

enviada via e-mail, pela 

plataforma Edebê.   

Até o dia 

28/03/2020 

A atividade deverá ser 

respondida e enviada ao   

professor pelo e-mail da 

Plataforma Edebê.   

Geografia 

Prof. Emmanoel. 

Atividade 

Interativa dos Capítulo 01 páginas: c1-1 a 
Fixar o conteúdo trabalhado. 

Até o dia 
Após o aluno(a) concluir a 

atividade, o professor 

receberá automaticamente 



 

 

Componente 

Curricular 
Conteúdo  Referencial de Estudos 

Evidência de 

Aprendizagem 

Data de 

Realização 

Formas/Recursos de 

Apresentação 

C. Nazareth Capítulos 1 e 2 c1-7 

Capítulo 02 páginas: c2-1 a 

c2-10 

 30/03/2020 as respostas na plataforma 

Edebê. 

Filosofia  

Prof. Renato 

Leher 

Inteligência  

Emocional  

páginas 20 e 21  Realizar o Pensar, sentir e agir 

das páginas 22 e 23.  

 

 

Visto no caderno/Livro 

(No retorno das atividades 

presenciais) 

Ensino Religioso 

Prof. Neri 

O Estado MDD página 14 Realizar atividade de pesquisa 

da página 14. 

 A atividade deverá ser 

respondida no caderno/livro 

e apresentada no retorno das 

atividades presenciais 

Produção Textual 

Profª Daniela 

  

 

Cartas Pessoais MDD p. 56 e 57. A proposta é que o aluno  

escreva uma carta pessoal 

destinada a seu professor. Em 

sua carta, o aluno irá manter 

seu professor informado sobre 

uma suposta viagem feita por 

você. 

     

 

    01/04/2020 

Atividade deverá ser 

realizada no caderno de 

produção textual. 

(Verificação no retorno das 

atividades presenciais) 



 

 

Componente 

Curricular 
Conteúdo  Referencial de Estudos 

Evidência de 

Aprendizagem 

Data de 

Realização 

Formas/Recursos de 

Apresentação 

Língua Inglesa 

Teacher Larissa 

Introducing 

friends & 

celebrities 

Livro Connect Páginas 

16,17,18 e 19. 

Google Classroom Material 

Teórico Língua Inglesa  

 

Realizar as atividades das 

páginas 16 a 19 após assistir 

o vídeo teórico. 

01/04/2020 Vídeo instrutivo no Google 

Classroom com Teoria e 

Prática (Exercícios 

Resolvidos para checagem e 

correção) 

Arte  

 

Prof. Bruno 

As linhas na arte. P.18, 19 e 20 Fazer três desenhos 

diferentes, seguindo as 

indicações do livro, fichas 10, 

11 e 12, cada atividade pede 

uma forma de composição 

diferente. 

Até o dia 

 30/03/2020 

O aluno deverá postar a foto 

da atividade feita 

Língua Espanhola 

Prof. Tônety 

Saludos, 

presentaciones y 

despedidas 

Libro texto escolar (livro 

didático). Páginas 8 y 10. 

Crear un diálogo escrito entre 

dos personas utilizando los 

SALUDOS, 

PRESENTACIONES y 

DESPEDIDAS. 

Até 28/março Plataforma EDEBÊ y/o 

Google classroom (Google 

sala de clase) 

 

 


