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  01-Complete a cruzadinha com nomes de esportes em Inglês:     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

EMEF CÉU AZUL 

Série/Ano: 6º ano A 

         Professora: Leliane Duarte        Disciplina: Matemática 

 

15ª Coletânea de Atividades Escolares! 

 Hoje vamos explorar um pouquinho mais nosso aprendizado!!! 

1) Arme, efetue e tire a prova real: 

a) 7956/6= 

b) 4629/3= 

c) 876+1476= 

d) 4381-2474= 

e) 8293-5296= 

f) 47*25= 

g) 509x7= 

h) 3264/4= 

 

2) Tia Maria gosta muito de ler, ela comprou um livro novo hoje. Até a hora do 

almoço ela já leu 56 páginas, no dia seguinte ela leu o dobro de páginas, e 

nos próximos 5 dias ela leu 84 páginas por dia. 

 

a) Quantas páginas ela leu nos dois primeiros dias? _____________ 

b) Quantas páginas ela leu nos 3 últimos dias? __________________ 

c) Quantas páginas ela leu durante esta semana? _______________ 

d) Sabendo que o livro tem 756 páginas, quantas páginas ainda faltam 

para acabar de ler o livro? ___________________________ 

 

 

3) O estacionamento de um supermercado tem a capacidade para 46 motos. 

Sabendo que todas as vagas estão ocupadas, quantas rodas estão 

encostadas no chão? _________________________________ 

 

4) Em um dia ensolarado Marcelo, Carla e Pedro foram a uma sorveteria. Os 

meninos pediram 2 bolas de sorvete cada um, Carla decidiu levar sorvete 

para sua irmã, então ela comprou o dobro da quantidade que os meninos 

compraram. Quantas bolas de sorvete as crianças compraram ao todo na 

sorveteria? 

 

5) Cassiano, Arthur e Pablo são jogadores de vôlei. Pablo é mais alto que 

Cassiano, e Arthur é mais baixo que Cassiano. Qual deles é o mais baixo? 

_______________________________________________ 

 

 

  



 

EMEF CÉU AZUL 

ALUNO: ___________________________________________________________ 

TURMA/SÉRIE: 6º ano A 

DISCIPLINA: ARTE 

ATIVIDADE 

O que é Policromia? É a arte feita com várias cores. É o emprego de várias 

cores no mesmo trabalho. POLI + CROMIA= muitas cores. 

 

Sabendo que POLICROMIA é a arte feita com várias cores, chegou a hora de 

praticar, escolha uma das 03 obras de Romero Britto e reproduza-a em seu caderno de 

desenho usando várias cores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPRICHE! 

  



 

NOME DA ESCOLA: EMEF CEU AZUL 
NOME DO ALUNO: 
SÉRIE/TURMA: 6ºA 
DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

CRUZADINHA  

ESPAÇO URBANO 

1 - Conjunto de moradias aglomeradas, feitas precariamente de tijolos, madeira ou 
qualquer outro tipo de geralmente em terrenos sujeitos a enchentes ou 
desmoronamento. 
2 - Habitações ocupadas por várias famílias, que usam banheiros e tanques de lavar 
coletivos. 
3 - Fenômeno no qual a temperatura é maior no centro da cidade ou setor industrial. 
4 - Nas cidades é comum as atividades dos setores ____________ e terciário. 
5 -  Um agravante da ilha de calor é a falta de ____________. 
6 - Quando se fala setor secundário se fala especialmente da___________________.  
7 - Um dos tipos de poluição ocasionada no trânsito. 
8 - As paisagens _____________ são as mais alteradas pelo Homem. 
9 - Setor da economia no qual está o professor e o comerciante. 
10 - Em muitas cidades os esgotos não recebem qualquer_________________.  
11 - Mais de um bilhão de pessoas não têm acesso à água ___________. 
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SÉRIE/TURMA: 6º ano A 
DISCIPLINA: HISTÓRIA 
 

-  Link vídeo aula  

https://www.youtube.com/watch?v=OiEnhX0buSU&list=PLV6KI1uzdnBY39CBJEdEOM

1Y5aAXBfgz4&index=16 

História do Antigo Egito 
O Egito Antigo foi formado a partir da mistura de diversos povos, a população era 
dividida em vários clãs, que se organizavam em comunidades chamadas nomos. Estes 
funcionavam como se fossem pequenos Estados independentes. 

Por volta de 3500 a.C., os nomos se uniram formando dois reinos: o Baixo Egito, ao 
Norte e o Alto Egito, ao Sul. Posteriormente, em 3200 a.C., os dois reinos foram 
unificados por Menés, rei do alto Egito, que tornou-se o primeiro faraó, criando a 
primeira dinastia que deu origem ao Estado egípcio. 

Começava um longo período de esplendor da civilização egípcia, também conhecida 
como a era dos grandes faraós. 

Sociedade egípcia 
A antiga sociedade egípcia estava dividida de maneira rígida e nela praticamente não 
havia mobilidade social. 

No topo da sociedade encontrava-se o Faraó e sua imensidão de parentes. O faraó era 
venerado como um verdadeiro deus, pois era considerado como o intermediário entre 
os seres humanos e as demais divindades. Por isso, era uma monarquia teocrática, ou 
seja, um governo baseado nas ideias religiosas. 

Abaixo do faraó e de sua família vinham as camadas privilegiadas como sacerdotes, 
nobres e funcionários. Na base da pirâmide social egípcia estavam os não privilegiados 
que eram artesãos, camponeses, escravos e soldados. 

Os sacerdotes formavam, junto com os nobres, a corte real. Tanto a nobreza como o 
sacerdócio eram hereditários compondo a elite militar e latifundiária. 

Os escribas estavam a serviço do Estado para planejar, fiscalizar e controlar a 
economia. Por isso, sabiam ler e escrever e eram eles que anotavam os feitos do faraó 
durante o seu reinado. Estes textos seriam colocados nos seus túmulos quando 
morressem. 

Já o exército era constituído por jovens que eram convocados em tempo de guerra e 
soldados mercenários estrangeiros contratados pelo Estado. 

Por sua parte, os artesãos eram trabalhadores assalariados que exerciam diferentes 
ofícios como cortadores de pedra, carpinteiros, joalheiros, etc. Os camponeses 
formavam a maior parte da população, trabalhavam na agricultura, na criação de 
animais e deviam pagar altos impostos. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OiEnhX0buSU&list=PLV6KI1uzdnBY39CBJEdEOM1Y5aAXBfgz4&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=OiEnhX0buSU&list=PLV6KI1uzdnBY39CBJEdEOM1Y5aAXBfgz4&index=16


 

SÉRIE/TURMA: 6º ano A 
DISCIPLINA: HISTÓRIA 
 

 

Na sociedade egípcia, as mulheres tinham uma posição de prestígio. Podiam exercer 
qualquer função política, econômica ou social em igualdade com os homens de sua 
categoria social. Isto significava, inclusive, que poderiam ser faraós, como foi o caso de 
Cleópatra. 

Civilização egípcia 
A civilização egípcia foi extremamente sofisticada e suas marcas estão entre nós até a 
atualidade. 

Os egípcios, como todos os povos da Antiguidade, eram ótimos astrônomos e 
observando a trajetória do sol dividiram o calendário em 365 dias e um dia em 24 
horas, que é usado até hoje pela maioria dos povos ocidentais. 

Na medicina, os egípcios escreveram vários tratados sobre remédios para cura das 
doenças, cirurgias e descrição do funcionamento dos órgãos. Também existiam os 
médicos especialistas e seus ajudantes, equivalentes aos atuais enfermeiros. 

Na escrita, a sociedade egípcia desenvolveu a escrita pelos hieroglifos. Estes eram 
figuras de animais, partes do corpo ou objetos do cotidiano que era utilizado para 
registrar a história, os textos religiosos, a economia do reino, etc. 

Cultura egípcia 
A principal arte desenvolvida no Egito Antigo foi a arquitetura. Profundamente marcada 
pela religiosidade, as construções voltaram-se principalmente para a edificação de 
grandes templos como os de Karnac, Luxor, Abu-Simbel e as célebres pirâmides de 
Gizé, que serviam de túmulos aos faraós, entre as quais se destacam Quéops, Quéfren 
e Miquerinos. 

A pintura egípcia era muito peculiar, pois representava o corpo de frente, mas a cabeça 
estava sempre de perfil, caso o retratado estivesse de pé. No entanto, se estivesse  

 



 

SÉRIE/TURMA: 6º ano A 
DISCIPLINA: HISTÓRIA 
sentado, tanto o corpo como a cabeça estariam de perfil. Pintavam-se as paredes dos 
palácios, templos e especialmente, as tumbas destinadas aos faraós. 

A pintura representava cenas familiares e do cotidiano do reino, como procissões, 
nascimento e morte, mas também, o cultivo e a colheita. Hoje, as pinturas nos 
permitem reconstruir o dia a dia dos egípcios. 

A escultura egípcia, de grande porte, retratava as esfinges, criaturas fantásticas, 
deuses e faraós. Merece atenção as obras de pequeno tamanho como os sarcófagos, 
de pedra ou madeira, nos quais os artífices procuravam reproduzir as feições do morto, 
para ajudar a alma a encontrar o corpo. Alguns, inclusive, chegavam a incrustar pupilas 
de cristal nos olhos. 

Economia egípcia 
O rio Nilo era responsável por mover a economia, pois após as cheias, quando a terra 
estava fértil, plantavam-se trigo, cevada, frutas, legumes, linho, papiro e algodão. De 
igual maneira, o Nilo servia para pesca e garantia a unidade política ao antigo Egito, 
porque era uma via utilizada para comunicar os dois pontos do território. 

Para melhor aproveitar o rendimento do terreno, os egípcios desenvolveram sistemas 
de medida e contagem. Afinal, os impostos eram pagos conforme o tamanho da área 
cultivada e era preciso anotar com exatidão as quantidades cobradas. 

A terra pertencia ao faraó e os camponeses eram obrigados a dar parte de seus 
produtos para o Estado em troca do direito de cultivar o solo. No entanto, a construção 
de diques, reservatórios e canais de irrigação era tarefa do Estado, que empregava 
tanto mão de obra livre quanto escrava para fazê-lo. 

Atividades 

1. Qual fator geográfico possibilitou o desenvolvimento da civilização egípcia na 

antiguidade? 

 

a) A presença do deserto do Saara que favoreceu o estabelecimento de aldeias na 

região. 

b) A existência de uma densa floresta tropical no nordeste do continente africano. 

c) A existência do rio Nilo que possibilitou a prática da agricultura em suas margens, a 

pesca e o uso de suas águas para diversas finalidades. 

d) O clima subtropical e o alto índice pluviométrico (índice de chuvas) no território 

egípcio, favorecendo a agricultura na região. 

 

2. Qual das alternativas abaixo apresenta características da sociedade do Egito 

Antigo? 

 

a) O poder era concentrado nas mãos do faraó. A sociedade também era composta por 

sacerdotes, militares, escribas, comerciantes, artesãos, camponeses e escravos. 

b) Os escribas tinham muito poder na sociedade egípcia, mais do que o faraó, pois 

sabiam ler e escrever. Os sacerdotes tinham pouca importância social, pois a religião 

não era muito valorizada pela sociedade egípcia. 

 



 

SÉRIE/TURMA: 6º ano A 
DISCIPLINA: HISTÓRIA 
c) A maior parte da sociedade era composta por escravos, que apesar de serem 

comercializados como mercadoria tinham vários direitos sociais.  

d) O faraó era eleito pelo povo egípcio para um mandato de 4 anos. Nas eleições 

egípcias todos podiam participar, menos os escravos e os camponeses. 

 

3. Sobre a religião no Egito Antigo é falso afirmar que: 

 

a) Os egípcios acreditavam na vida após a morte e, por isso, desenvolveram a técnica 

da mumificação. 

b) Os egípcios não acreditavam na vida após a morte e seguiam uma religião 

monoteísta (crença na existência de apenas um deus). 

c) Os egípcios acreditavam na existência de vários deuses (religião politeísta). 

d) Na religião egípcia muitos animais eram considerados sagrados, como, por exemplo, 

gato, jacaré, água, serpente, etc. 

 

4. Na arquitetura do Egito Antigo podemos destacar as pirâmides. Qual era a 

principal função das pirâmides? 

 

a) Serviam como residência dos faraós e toda nobreza, por isso eram grandes e 

luxuosas. 

b) Para estocar a produção de grãos e guardar as riquezas do faraó e sua família. 

c) Servir de templo religioso, pois nelas eram realizados os rituais egípcios. 

d) Proteger e conservar o corpo do faraó mumificado e seus pertences pessoais para a 

vida após a morte. 

 

5. Quais os principais legados deixados pela civilização egípcia para a 

humanidade? 

 

a) Democracia, graças ao sistema político no Egito Antigo (sistema de eleições diretas). 

b) Conhecimentos marítimos, em função da construção de grandes embarcações 

capazes de navegar por todos os oceanos. 

c) Importantes técnicas de Mecânica, graças à criação de diversas máquinas movidas 

à vapor. 

d) Conhecimentos na área da Medicina (graças à mumificação), desenvolvimento de 

técnicas de Arquitetura com uso da Matemática (graças à construção de pirâmides). 

 
6.  Escreva o nome dos integrantes da sociedade egípcia: 
  
a) ___________________________________ : responsáveis pelo culto religioso no 
Egito Antigo. 
  
b) ___________________________________: governaram o Egito com autoridade 
máxima. 
  
 



 

SÉRIE/TURMA: 6º ano A 
DISCIPLINA: HISTÓRIA 
c) ___________________________________: responsáveis pelo trabalho na 
agricultura. 
  
d) ___________________________________: responsáveis pelo controle da colheita 
e contagem da população. 
  
 6) Complete a frase, utilizando apenas uma das palavras entre parênteses. 
  
a) Durante milhares de anos, o significado da ____________________hieroglífica 
permaneceu um mistério, ninguém conseguia decifrar os símbolos antigos do Egito. Em 
1799, o engenheiro francês Pierre Bouchard desenterrou uma placa de basalto preta 
enquanto construía um forte na cidade de Rosetta, no Nilo. (ciência, agricultura, 
religião, medicina, astronomia, escrita, arqueologia). 
  
b) A ________________________________ foi desenvolvida pelos egípcios a partir da 
necessidade de calcular e controlar o armazenamento de alimentos. Também foi 
necessário criar cálculos específicos para a construção das pirâmides. (Medicina, 
Química, Astronomia, Biologia, Matemática, Filosofia, Arqueologia, Paleontologia). 
 

DISCIPLINA: Educação Física 

SÉRIE/TURMA: 6° A 

 

Atividades 
 

Os Fundamentos técnicos do Futsal são as técnicas e movimentos utilizados para jogar 

Futsal. Os principais Fundamentos Técnicos do Futsal são: Passe, domínio, condução 

de bola, cabeceio, finalização, drible 

1) Com essa breve explicação sobre o que são fundamentos técnicos do Futsal, 

explique corretamente a forma de realizar os seguintes fundamentos. 

 

a) Passe 

b) Dominio 

c) Condução de bola 

d) Cabeceio 

e) Finalização 

f) Drible 

  



 

EMEF CÉU AZUL 

Nome: 

Série/Ano: 6º ano A 

         Professora: Leliane Duarte        Disciplina: Língua Portuguesa 

 

15ª Coletânea de Atividades Escolares! 

 

Brincando também se aprende! 

1) Decifrando enigmas. Vamos lá!!! Divirta-se! 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

                   

 

 

 

  

BILHETE MALUQUINHO 

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________ 

 CARTA ENIGMÁTICA 

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________ TELA ENIGMÁTICA 

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

_____________ 
O QUE É? O QUE É ?  

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

_____________ 



 

 
NOME DA ESCOLA: Céu Azul 
NOME DO ALUNO: 
SÉRIE/TURMA: 6º ano A 

ATIVIDADE DE CIÊNCIAS 
 

 

 

 

 


