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                                      SUBJECT: ANIMALS 

EXERCISE 

01-Look the Picture and answer the questions: 

  

 

a-Where are the animals? 

(  ) At the zoo 

(  ) On the farm 

 

b-What animals can you see in the picture? Write in English. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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EMEF CÉU AZUL 

ALUNO: 

SÉRIE/TURMA: 6º ANO 

DISCIPLINA: ARTE 

RELEITURA 

Uma boa releitura irá depender de uma boa compreensão na leitura da obra. 

Reler uma obra é totalmente diferente de apenas reproduzi-la, pois é preciso interpretar 

bem aquilo que se vê e exercitar a criatividade com um estilo próprio sem fugir muito do 

tema original. Não é uma cópia, é uma nova criação, uma reconstrução de algo já 

existente. 

ATIVIDADE 

AGORA EM SEU CADERNO DE ARTES, FAÇA UMA RELEITURA DE UMA DAS 

OBRAS DE ALFREDO VOLPI. CAPRICHE! 
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 ESCOLA: EMEF “CÉU AZUL” 
SÉRIE/TURMA: 6º ano A e B     DISCIPLINA: HISTÓRIA 
 

PRÉ-HISTÓRIA 

1) No Período Paleolítico os grupos humanos começaram a utilizar utensílios de chifres 

de animais ou de rochas para desenvolverem a caça e se protegerem de outros grupos 

nômades, formando objetos pontudos - ou lascas por isso essa era também era 

chamada de: 

 A) Idade da Pedra lascada.  

B) Idade da Pedra rodada.  

C) Idade da Pedra polida  

D) Idade da Pedra hominídea.  

2) Cite alguns utensílios utilizados pelos primeiros grupos humanos. Assinale a 

alternativa correta:  

A) faca, raspadores, pontas de lanças. 

 B) somente facas e pontas de lanças.  

C) somente raspadores e pontas de lanças 

 D) somente pontas de lanças.  

3) Explique porque a vida humana transformou-se radicalmente no período neolítico?  

A) porque nesse período o homem aprendeu a falar e as primeiras palavras. 

 B) porque nesse período o os grupos humanos começaram a fabricar enxadas, foices 

pilões e machados com pedras polidas.  

C) porque nesse período o homem aprendeu a caminhar de forma mais ereta o que 

contribuiu para a melhoria de vida.  

D) porque nesse período o homem aprendeu a caminhar de forma mais ereta e 

aprendeu a falar.  

4) Para obter boas condições de vida, o homem neolítico procurava moradia próxima 

aos rios com a intenção de:  

A) utilizar a terra fértil para a agricultura. 

 B) porque eles acreditavam ser uma área fértil.  
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C) pescar com mais facilidade.  

D) pegar água com mais facilidade para preparar os alimentos. 

5) Coloque P para o que se refere ao Período Paleolítico, N ao que se refere Período 

Neolítico e I ao que se refere ao Período da Idade dos Metais:  

(   ) Desenvolveram  a metalurgia. 

(   )  Descobriram como produzir o fogo. 

(   ) Apreenderam a polir a pedra. 

(   ) As ferramentas  eram feitas de ossos e madeiras. 

(   ) Tornaram-se sedentários. 

(   ) Eram agricultores e pastores. 

(   )  É conhecido como Idade da Pedra Lascada. 

(   ) Eram caçadores e coletores. 

(   ) Passaram a produzir o próprio alimento. 

(   ) Desenvolveram o arco e a flecha. 

(   ) Eram nômades.  

(   ) Começaram a produzir a cerâmica. 
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ATIVIDADE DE CIÊNCIAS 
 

 

 

  



 
 
 

Prefeitura Municipal de Piúma 
Secretaria Municipal de Educação 

COLETÂNEA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PLANEJADAS PELOS DOCENTES 
DA REDE MUNICIPAL DE PIÚMA 

 

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

Relevo 
O relevo corresponde às formas das paisagens físicas do planeta Terra, de maneira 
que com o passar dos anos, foram constituídos por agentes internos (endógenos) 
e externos (exógenos) à natureza. 

Agentes do Relevo 

Os agentes do relevo modificam o planeta terra, tal qual os fenômenos que agem de 
dentro pra fora da crosta terrestre, os denominados agentes endógenos, por exemplo 
os abalos sísmicos, movimento das placas tectônicas, vulcões, dentre outros. 
Por outro lado, há os agentes exógenos do relevo, ou seja, aqueles que agem de fora 
para dentre da crosta terrestre, modificando a superfície da terra, a saber: as ações 
humanas e as ações naturais, (o vento, a chuva, as geleiras, o clima, os animais, etc). 
Em resumo, conclui-se que o relevo compõe o conjunto de elevações e depressões do 
solo da crosta terrestre, classificados de acordo com sua estrutura, composição e 
processos geológicos. 

Tipos de Relevo e suas Características 

No geral, as quatro principais formas de relevo 
são: planícies, planaltos, montanhas, depressões. 

Planícies 

As planícies designam as superfícies planas de baixas altitudes (até 100 metros), 
formados por rochas sedimentares. As chamadas “planícies litorâneas” correspondem 
aos terrenos planos próximos à região litorânea. De acordo com seus agentes 
formadores, as planícies são classificadas em: costeira (mar), fluvial (rio) e lacustre 
(lago). 

Planaltos 

Os planaltos ou platôs, designam as superfícies planas com elevadas altitudes (acima 
de 300 metros), característica marcante que os diferem das planícies. Há três tipos 
principais de planaltos: sedimentares (formados por rochas sedimentares), cristalinos 
(formados por rochas cristalinas) e basálticos (formados por rochas vulcânicas). 

Montanhas 

As montanhas são grandes elevações constituídas ao longo dos anos por atividades 
vulcânicas, terremotos e outras manifestações naturais. Dessa maneira, de acordo com 
os fenômenos naturais sofrido ao longo dos anos, as montanhas são classificadas em: 
“vulcânicas” (formadas a partir de vulcões), “dobradas” (formadas pelo tectonismo, ou 
os dobramentos da terra), “falhadas” (formadas pelas falhas da crosta terrestre) e de 
“erosão” (formadas a partir de erosão). 

Depressões 

As depressões caracterizam planos rebaixados, consideradas as menores altitudes 
encontradas no planeta (100 a 500 metros), formadas principalmente pelo fenômeno da 
erosão. Há duas classificações quanto esse tipo de relevo: a “depressão absoluta”, 
aquela que está situada abaixo do nível do mar e a “depressão relativa” que está 
localizada acima do nível do mar. 

 

https://www.todamateria.com.br/agentes-do-relevo/
https://www.todamateria.com.br/tectonismo/
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DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

Outros Tipos de Relevo 

Entretanto, há outras formas de relevo que se distinguem por suas peculiaridades, 
sendo as mais comuns: cordilheiras (conjuntos de serras), morros (pequena elevação 
de terra), serras (conjunto de montanhas), chapadas (terreno plano no alto da serra), 
vales (grande depressão), dentre outros. 

Relevo Brasileiro 

A classificação mais utilizada para o relevo do Brasil é a metodologia estabelecida pelo 
geógrafo brasileiro Jurandyr Ross, em 1989. Segundo ele, o relevo brasileiro é dividido 
em planaltos, planícies e depressões. 

Note que o Brasil está localizado numa grande placa tectônica, o que impede o choque 
com outras placas, evitando, dessa forma, a existência de fenômenos naturais tal qual 
os terremotos e os maremotos. 

No geral, o relevo brasileiro é marcado por baixas altitudes, uma vez que o pico mais 
alto do país, está situado no estado do Amazonas, na Serra do Imeri, com 2994 metros 
de altitude. 

 

 

  

https://www.todamateria.com.br/relevo-brasileiro/
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PROF: 

DISCIPLINA: Educação Física  

SÉRIE/TURMA: 6°A 

 

Atividades 

 

O arremesso é a ação final de uma jogada ofensiva. Esse é o momento no qual, 

ao realizar um movimento de coordenação de braços e pernas, o jogador lança 

a bola em direção a tabela, com o intuito de converter a cesta no aro. 

  

1) Dando continuidade as nossas aulas práticas sobre os fundamentos do 

Basquetebol, nesta aula iremos fazer um aprofundamento sobre o 

fundamento arremesso. 

Sabendo que existem vários tipos de arremessos, vamos aprender dois tipos, o 

parado que é o lance livre e o com salto, que seria o Jump.  

Será enviado vídeo aula para melhor entendimento dos alunos 

 

NOME DA ESCOLA: CÉU AZUL 

NOME DO ALUNO: 

SÉRIE/TURMA: 6º ano – 10º Semana 

DISCIPLINA: Língua Portuguesa 
 

 
COMPETÊNCIA 

 Identificar o numero 
e pessoa verbal nos 
textos. 

 
OBJETO DE 

APRENDIZAGEM 

 Verbo: Número e Pessoa  

 
HABILIDADES 

 (EF07LP04) 
Reconhecer, em textos, 
o verbo como o núcleo 
das orações. 
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EMEF “CÉU AZUL” PROF: 

DISCIPLINA: MATEMÁTICA     SÉRIE/TURMA: 6° 

 

 
 


