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EMEF CÉU AZUL – 14ª Coletânea 

ALUNO:  

TURMA/SÉRIE: 6º ano  

DISCIPLINA: ARTE 

PAISAGENS 

COM BASE EM NOSSO CONTEÚDO DA AULA PASSADA SOBRE PAISAGENS, 

RESPONDA ÀS QUESTÕES A SEGUIR. 

 

1- O QUE VOCÊ VÊ DE MAIS BELO EM UMA PAISAGEM? 

 

2- QUAL A SENSAÇÃO QUE UMA PAISAGEM LHE CAUSA? 

 

3- AGORA VAMOS IMAGINAR UMA LINDA PAISAGEM E REPRODUZI-LA NO 

SEU CADERNO DE ARTES. CAPRICHE!  

 

DISCIPLINA: Educação Física 

SÉRIE/TURMA: 6° Ano 

 

Atividades 

 

O futsal, também chamado de futebol de salão, é um esporte coletivo semelhante ao 

futebol de campo, porém possui suas peculiaridades. 

Ainda que sejam semelhantes, o futsal possui regras específicas e diferencia-se, por 

exemplo, pelo número de jogadores e as dimensões do espaço de jogo. 

1) Sabendo disso, iremos dar inicio a nossa série de pesquisas relacionadas ao 

futsal. 

a) Origem do Futsal 

b) História do Futsal 

c) Futsal no Brasil 
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Série/Ano: 6º ano  

Disciplina: Matemática        

Atividade para a 14ª Coletânea 

Tudo é uma questão de prática, até mesmo nossas habilidades de aprendizagem. 

Então vamos praticar! 

 
1) Leia, interprete e responda a s questões abaixo: 

a) Num restaurante, o cliente pode escolher um tipo de salada e um tipo de carne. São 

4 opções de salada e 5 opções de carne. Usando a multiplicação, calcule de quantas 

maneiras diferentes é possível compor uma refeição. 

 

b)  Efetue as operações indicadas usando o algoritmo da multiplicação: 

a) 6 x 34 = 

b) 4 x 337= 

c) 3 x 2106 = 

d) 24 x 32 = 

 

 

c) Você já sabe que: 

• O dobro de um numero significa 2 vezes esse número 

• O triplo de um número significa 3 vezes esse número 

•  O quadruplo de um número significa 4 vezes esse número. 

Resolva então os problemas a seguir: 

 

a) Lucas tem 25CDs. Caio tem o dobro dessa quantidade. Quantos CDs tem Caio? 

b) Uma caixa tem 106 enfeites de Natal, e outra caixa tem o triplo dessa quantidade. 

Quantos enfeites tem a caixa com maior quantidade? 

c) Dois irmãos, Theo e Gabriela, têm dinheiro aplicado em cadernetas de poupança. 

Gabriela tem 1650 reais, e Theo tem o quadruplo dessa quantia. Quanto Theo tem na 

poupança? 

 

 

 

“O tamanho do seu sucesso depende do tamanho da sua 

determinação! 
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                                                                  ATIVIDADE: 
                            Observe o desenho abaixo. Muitas florestas acabam dessa maneira. 

 
               

Quando muitas árvores são derrubadas, o solo fica desprotegido. As plantas não 
nascem mais e com isso os animais que se alimentam de vegetais morrem. 
Agora, segundo o que você aprendeu responda: 
– O que é o desmatamento? 
______________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
– Quando o homem desmata a floresta ele está prejudicando a natureza? Explique por 
quê? 
______________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
Muitas são as causas do desmatamento. 
Algumas vezes são feitas para aumentar os campos de pastagens do gado. 
Outras vezes, para aumentar os campos para plantação. 
E, muitas vezes ainda para retirar a madeira, a fim de usá-la na confecção de móveis e 
em construções. 
– Escreva uma frase em defesa da natureza. 
 
DESMATAMENTO 
 
                                                 EROSÃO: VAMOS REFLETIR?! 
– Por que a erosão vem logo após o desmatamento? 
 
·        Complete: 
A) Todos os animais precisam das plantas porque:__________________________ 
_________________________________________________________________. 
B) Preservar a natureza é importante porque:______________________________ 
_________________________________________________________________. 
·        Cole no espaço abaixo uma gravura mostrando uma floresta ou mata que o 
homem não destruiu. 
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REFLORESTAMENTO: UMA ESPERANÇA PARA A NATUREZA 

 
Muitas pessoas falam em reflorestamento e em combater a poluição, porém não fazem 
a sua parte. 
Jogam lixo nas ruas, nos rios, etc.; 
Fazem queimadas nas plantações; 

Matam animais, sem necessidade;

Poluem o ar e a água com inseticidas; agrotóxicos etc.; 
TODOS NÓS PODEMOS E DEVEMOS PRESERVAR A NATUREZA! 

 
Responda: 
a) Em sua cidade, existe algum lugar cheio de árvores, onde todos passeiam? Como 
se chama esse lugar? 
______________________________________________________________________
_________________ 
                                             Os seres vivos necessitam respirar ar puro para viver. 
b) As árvores: (   ) poluem o ar. (   ) purificam o ar. 
c) Escreva o nome de uma Floresta brasileira que está sendo destruída. 
d) Escreva uma sugestão para salvar nossas florestas da destruição. 

• Curiosidade: No dia 22 de abril, comemora-se o “Dia do Planeta Terra”. 
A Terra é o planeta em que vivemos. 
 Precisamos preservá-la. Cuidar para que não sejam destruídas suas matas, seus 
animais, o céu, o ar, a água. Somos parte de tudo isso. 
  

APRENDEMOS QUE: 
Os animais precisam dos vegetais que lhe dão abrigo e alimento. 
O desmatamento é a derrubada de grande número de árvores. 
Muitas são as causas do desmatamento. As principais são: aumento de espaço para pastagens 
do gado; corte de árvores para a construção de casas e de móveis; aumento de campos para a 
plantação. 
Com o desmatamento o solo fica pobre, os animais morrem e com isso vem a erosão. 
As erosões são feridas que aparecem na terá desprotegida, provocadas pela chuva e pelos 
ventos. 

http://2.bp.blogspot.com/-W91NvO0SMVs/TewdNGOErTI/AAAAAAAAFus/8Idk3TocXUc/s1600/DESMATAMENTO3.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-WiyA1Cg-ZeM/TewdEfzSy3I/AAAAAAAAFuo/pszx9woexx0/s1600/DESMATAMENTO2.JPG
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SÉRIE/TURMA: 6º ano  
DISCIPLINA: HISTÓRIA 
1. Marque a opção correta: 

Quais os principais povos da Antiguidade habitaram a região da Mesopotâmia?  

a) Egípcios, gregos, romanos e hunos. 

b)  Babilônicos, assírios, sumérios, caldeus, amoritas e acádios. 

c) Visigodos, burgúndios, ostrogodos e vândalos. 

d) Hebreus, hititas e egípcios. 

 

2. As civilizações mesopotâmicas e egípcias se desenvolveram as margens de grandes 

rios. Que papel esses rios tiveram no estabelecimento dessas civilizações? 

 

3. Descreva a organização social na Mesopotâmia.  

 

4. Os sumérios, povo antigo que habitou a Mesopotâmia, destacou-se na construção de 

zigurates. O que eram estes zigurates?  

 

5. A Lei de Talião fazia parte do Código de Hamurabi, código de leis babilônico elaborado 

pelo rei Hamurabi no século XVIII a.C. Como era essa lei? 

  

 6. Marque a opção correta: 

 Um dos povos que habitaram a Mesopotâmia na Antiguidade foram os assírios. Qual 

das alternativas abaixo aponta características deste povo?  

a) Tinham na guerra sua principal atividade. Agiam de forma extremamente cruel nas 

guerras e impunham castigos severos aos derrotados. 

b) Gostavam muito de arte e, portanto, destacaram-se pela construção de escolas de 

arte por toda Mesopotâmia. 

c) Eram excelentes comerciantes, mantendo relações mercantis com gregos, egípcios e 

hebreus. 

d) Buscavam de forma pacífica unir todos os povos da Mesopotâmia em prol de melhores 

condições de vida para todos. 

 

7.Complete: 

a) A Mesopotâmia fica entre os Rios............................ e ................................ 

b) Os primeiros povos que viveram na Mesopotâmia foram os ....................................., 

povo que criou a escrita......................................... 

c) O rei da Babilônia que elaborou o primeiro código de leis escritas 

foi............................... 

d) O povo guerreiro que viveu na Mesopotâmia foi o povo................................... 

e) Os Caldeus foram o 2° Império Babilônico e o rei caldeu que dominou o reino de Judá 

e construiu os Jardins Suspensos da Babilônia foi...........................   

 


