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NOME DA ESCOLA: CÉU AZUL 

NOME DO ALUNO: 

SÉRIE/TURMA: 6°  ANO A  16ª COLETÂNEA 

                                     EXERCISE        

  01-Complete a cruzadinha usando os nomes em Inglês das figuras em destaque: 

  



 

NOME DA ESCOLA: EMEF CEU AZUL 
NOME DO ALUNO: 
SÉRIE/TURMA: 6ºA 
DISCIPLINA: GEOGRAFIA. 
 
1. Quais são as diferenças entre o espaço rural e o espaço urbano? 

 

2. De exemplos. 

a) De problemas ambientais no espaço rural. 

b) De problemas urbanos. 

 

3. Observe os termos abaixo. Escreva qual é o setor da atividade ao qual pertencem: 

setor primário, setor secundário ou setor terciário. 

Indústria -  

Saúde -  

Agricultura -  

Pecuária -  

Serviços bancários -  

Extrativismo -  

Educação -   

Transporte -   

Mineração -   

Turismo -   

Pesca -   

Caça -   

 

4. Preencha a tabela com os problemas que afetam a população, principalmente das 

grandes cidades. 

Demandas da 

população 

Problemas  

urbanos 

Moradia  

Transporte  

Água e esgoto  

Áreas verdes  

 

6. As fotos retratam alguns tipos de paisagens urbanas. 

 

 
  

http://1.bp.blogspot.com/-w585_TUBRRc/VjdbLhnbJKI/AAAAAAAABCM/Kup-k__tgfg/s1600/P156.jpg


 

SÉRIE/TURMA: 6ºA 
DISCIPLINA: GEOGRAFIA. 

a) Qual a atividade principal em cada uma delas? 

 

7. Leia o texto e depois responda às questões. 

 

Reduzir o lixo é ainda melhor que reciclar 

Índice de material reciclado no Brasil é três vezes menor que o lixo produzido 

"O ato de separar o lixo orgânico do de papel, plástico, alumínio e vidro é apenas uma 

pequena parte de um processo mais complexo de sustentabilidade. E deve ser cada 

vez mais incentivado e adotado pela sociedade.Mas [...], o ideal é que a reciclagem 

seja vista como a última instância.O índice de material reciclado no país é três vezes 

menor do que a quantidade de lixo que produzimos. Antes de se preocupar com o que 

fazer com tanto lixo, é melhor diminuir sua quantidade. Uma das razões para esse 

aumento é que nosso poder aquisitivo está maior e, com isso aumentamos nosso 

consumo e nosso lixo." PINHO, Claudia. Reduzir lixo é ainda melhor que reciclar. R7, 

15 mar. 2010. Disponível em www.r7.com. Acesso em 3 nov. 2011. 

a) O que é lixo orgânico? Explique.  

 

b) Por que é melhor diminuir o lixo antes de se pensar em reciclá-lo? 

 

c) Qual a relação entre consumo e aumento do lixo? 

 

 

10. (Mackenzie, 2009) O modelo de desenvolvimento agrícola, adotado atualmente em 

boa parte dos países do mundo, tem levantado à ocupação de áreas territoriais cada 

vez maior. Como consequência, desencadeou-se uma série de problemas ambientais. 

A esse respeito, analise as afirmações I, II, III e IV, abaixo. 

 

I. A utilização indiscriminada de agrotóxicos pode eliminar insetos não nocivos, 

rompendo a cadeia alimentar.II. Os solos poderão tornar-se estéreis, já que a biota 

contaminada desses solos poderá até desaparecer.III. A intensa contaminação das 

águas subsuperficiais por produtos químicos disseminará, atingindo animais de águas 

superficiais.IV. A implantação de monoculturas favorece o desenvolvimento de muitas 

espécies de seres vivos, como insetos, bactérias e fungos, que atacam as plantações, 

aumentando os predadores naturais. 

Dessa forma, 

a) apenas I e II estão corretas. 

b) apenas III e IV estão corretas. 

c) apenas I e IV estão corretas. 

d) apenas I, II e III estão corretas. 

e) I, II, III e IV estão corretas. 

  



 

EMEF CÉU AZUL 

PROF: Thiago 

DISCIPLINA: Educação Física 

SÉRIE/TURMA: 6° A 

 

Atividades 

 

Nos esportes coletivos dos outros trimestres foram apresentadas algumas 

regras básicas, regras que cada esporte possui especificamente a sua. Sabendo 

que no Futsal não é diferente, descreva as principais regras do Futsal 

atualmente. 
 

EMEF CÉU AZUL 

TURMA/SÉRIE: 6º ANO A 

DISCIPLINA: ARTE 

 

HOJE VAMOS REPRODUZIR UM DESENHO E PINTÁ-LO USANDO 

COLAGEM. 

Em uma folha de papel A4 (chamex) ou no seu caderno, reproduza um dos 

desenhos dados como sugestão ou escolha um desenho de sua preferência. Use o 

lápis com leveza, fazendo um rascunho do desenho. Faça o desenho proporcional 

ao tamanho da folha.  

Agora você vai pintar seu desenho com pedaços pequenos de folhas de revistas. 

Procure em revistas os diversos tons da mesma cor, texturas e degrades. Ao 

termina de “pintar”, contorne seu desenho com canetinha.  

EXEMPLOS DE PINTURAS COM COLAGENS DE REVSTAS PARA VOCÊ SE 

INSPIRAR. 

 

 

 

 

 

  



 

 
NOME DA ESCOLA: EMEF “CÉU AZUL” 
SÉRIE/TURMA: 6º ano A 
DISCIPLINA: HISTÓRIA 

O MUNDO GREGO E A DEMOCRACIA 
 

Democracia 

Por Luiz Antonio Guerra 

Mestre em Sociologia (UnB, 2014) 
Graduado em Ciência Política (UnB, 2010)  

Democracia é o termo que caracteriza o regime político contemporâneo da maioria dos 
países ocidentais. Trata-se de um conceito tão importante quanto complexo, cujo 
significado atual se originou de várias fontes históricas e se desenvolveu ao longo de 
milhares de anos. O termo pode ser utilizado para designar tanto um ideal quanto 
regimes políticos reais que estão consideravelmente aquém daquele ideal. Uma das 
formas para compreender o seu significado é olhar para a maneira com que o conceito 
de democracia se transformou e se desenvolveu historicamente. 

A democracia na Grécia Antiga 

A democracia surgiu nas cidades-estados da Grécia antiga, durante o primeiro milênio 
antes de Cristo, e tomou sua forma clássica no auge político da cidade de Atenas. Sua 
etimologia provém dos termos “demo” (povo) e “cracia” (governo), significando 
literalmente “o governo do povo”. De acordo com a classificação das três formas de 
governo feita por Aristóteles na sua obra “Política”, a democracia (governo de muitos) 
se distingue da monarquia (governo de um só) e da aristocracia (governo dos nobres). 

A clássica democracia das cidades antigas gregas estava fundada na participação de 
todos os cidadãos em assembleia com o objetivo de tomar conjuntamente as decisões 
governamentais. Apesar de ter existido em um pequeno território e entre um número 
reduzido de pessoas (apenas os homens livres eram considerados cidadãos, excluindo 
mulheres e escravos), a experiência da democracia grega adquiriu grande importância 
ao tornar possível um sistema político no qual o povo é soberano e tem o direito a se 
governar, contando com recursos e instituições para fazê-lo. Essa ideia permaneceu 
como o núcleo do ideal democrático moderno e continua a moldar as instituições e 
práticas democráticas atuais. A prática política democrática gestada na Grécia se 
refletiu nas instituições políticas da República Romana, que se expandiu para grande 
parte da Europa e do Mediterrâneo. 

Atividades 

1- O que é democracia? 
2- Explique como surgiu a democracia na Grécia. 
3- O que são Cidades- Estado? 

 

 

  

https://www.infoescola.com/autor/luiz-antonio-guerra/3351/
https://www.infoescola.com/geografia/cidade-estado/
https://www.infoescola.com/historia/grecia-antiga/
https://www.infoescola.com/historia/atenas/
https://www.infoescola.com/filosofia/aristoteles/
https://www.infoescola.com/livros/politica-aristoteles/
https://www.infoescola.com/formas-de-governo/monarquia/
https://www.infoescola.com/politica/aristocracia/
https://www.infoescola.com/sociedade/nobreza/
https://www.infoescola.com/historia/republica-romana/
https://www.infoescola.com/geografia/mar-mediterraneo/


 

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

ATIVIDADE DE CIÊNCIAS 
 

 

 

  

 

 

  



 

SÉRIE/TURMA: 6º ano A 
ATIVIDADE DE CIÊNCIAS 

 

 

 

 

  



 

Aluno (a): _______________________________________ 

Data: _______________   Série/Ano: 6º ano A 

Disciplina: Matemática       Professora: Leliane Duarte 

16ª Coletânea Educacional 

 

DESAFIOS DIVERTIDOS! 

1) Rachando a cuca 

 

 

 

 

 

 

 

a) Qual a soma dos números? ___________________________ 

b) Qual o algarismo que mais se repete? ___________________ 

c) Some os números pares e multiplique pela soma dos números ímpares 

______________________ 

 

 

Realize a resposta para a letra C aqui! 

 

 

 

 

 

 

 

2) Pense para responder!!! 

 

 

 

 

 

 

R: __________________________________________ 

  



 

NOME DA ESCOLA: EMEF “CÉU AZUL” 
SÉRIE/TURMA: 6º ano A 
DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 

 

 


