
EMEF “ CÉU AZUL” 

7ª COLETÂNEA DE ATIVIDADES 

ENSINO FUNDAMENTAL II 

6º ANO 

 

  
 

ALUNO (A): ___________________________________________________Turma:   
 

A EQUIPE “CÉU AZUL” TE ESPERA DE BRAÇOS ABERTOS. 
 

TODOS OS PROFESSORES ESTÃO A DISPOSIÇÃO DE VOCÊS NOS GRUPOS DE ESTUDOS.  
 

 CHAMEM POR ELES, TIREM SUAS DÚVIDAS E REALIZEM SUAS ATIVIDADES. 
 

ESTAMOS AQUI PARA E POR VOCÊS!! 

 



 

ATIVIDADE DE LÍNGUA PORTUGUESA- PROFª. DÉBORA 

ORIENTAÇÕES: Realizar a atividade com atenção e capricho; 

Colocar o nome completo e a turma. 

Nesta coletânea continuaremos sobre “Elementos da comunicação”. 

HABILIDADE: Reconhecer a leitura de textos verbais e não verbais como 

possibilidade de acesso as diferentes informações.  

ATIVIDADE SOBRE ELEMENTOS DA COMUNICAÇÃO 
 

1 - Podemos afirmar que Referente é: 
a) (...) quem recebe a mensagem              b) (...) o assunto da mensagem 
c) (...) o que transmite a mensagem           d) (...) quem envia a mensagem 
e) (...) o código usado para estabelecer comunicação. 

 
2- Atribua aos elementos a seguir o respectivo conceito que lhes é conveniente: 
a) - emissor:                  b) - receptor: 
c) - código:                    d) - mensagem: 
e) - canal:                      f) – contexto: 
 
3- Complete de acordo com os códigos abaixo: 
(1) Linguagem                        (2) Linguagem não verbal 
(3) Linguagem verbal             (4)  Linguagem mista 

 
(...) Utiliza palavras escritas e faladas para fazer a comunicação. 
(...) É o processo de comunicação entre as pessoas, na qual, transmitimos nossas ideias, sentimos 
e emoções. 
(...) Não utiliza nem palavras faladas, nem palavras escritas, recorrendo a outros meios de 
comunicação.  
(...) É a união da linguagem verbal e da não verbal. 
Leia o texto a seguir:   

                                          O meio ambiente em primeiro lugar 

 

 
  

 
 Em um pequeno vilarejo havia um jovem aventureiro, que se chamava Pedro. Ele era um rapaz esperto que 
adorava o meio ambiente, passava a maior parte do dia na floresta, subindo em árvores, brincando com os 
animais. Pedro não tinha medo de nada, de nenhum animal e adorava nadar em um rio que ficava perto de 
sua casa. 

Certo dia, Pedro estava andando pela floresta, quando viu um movimento estranho, e depois um tiro 
e um grito de um animal, muito curioso ele foi lá olhar. 

Quando chegou ao local do tiro, viu muitos homens, todos armados e com motosserras, cortando as 
árvores, matando e capturando animais. 

Pedro chegou à frente deles e disse: 
─ Por que estão fazendo isso com os animais e com as árvores? 



─ Pegue ele! Falou o líder do bando. 
Pedro correu e os homens foram atrás. Preparados para atirar, o líder do bando disse: 
─ Não atirem! Ele será nosso refém! Pois a polícia está atrás de nós! 
No tempo em que ele estava conversando, Pedro subiu em uma árvore e se escondeu. A polícia 

chegou e prendeu o bando. 

Pedro, um jovem aventureiro, que amava o meio ambiente, arriscou sua vida por ele. 
(Adaptado de http://colegiomaanaim77.blogspot.com.br/2012/06/contos.html) 

 
1. A partir da leitura do texto, podemos dizer que: 

 
a) (...) Pedro passava a maior parte do tempo em casa. 
b) (...) Pedro não gostava de animais. 
c) (...) Pedro não gostava da floresta. 
d) (...) Pedro não sabia nadar. 
e) (...) Pedro adorava o meio ambiente. 
 

2. O que ficava perto da casa de Pedro? 
 
a) (...) o rio que ele nadava. 
b) (...) a casa de um amigo seu. 
c) (...) a casa de sua avó. 
d) (...) um lago muito profundo. 
e) (...) o rio com muitos peixes. 
 

3. O que ficava perto da casa de Pedro? 
 
a) (...) o rio que ele nadava. 
b) (...) a casa de um amigo seu. 
c) (...) a casa de sua avó. 
d) (...) um lago muito profundo. 
e) (...) o rio com muitos peixes. 
 

4. Pedro vivia na floresta, brincava com os animais e subia em árvores. O que aconteceu, de 

repente, que mudou essa tranquilidade? 

5. Por que o bando decidiu não atirar em Pedro após capturá-lo? 

6. Como Pedro conseguiu fugir do bando de homens? 

7. O que aconteceu após Pedro se esconder na árvore? 

8. Pedro tinha algum tipo de medo? Explique.  

 

 

 

 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA – PROF. BRUNO 

 Os números e suas ordens: A posição do algarismo no número é fundamental. Cada algarismo que forma o 

número ocupa uma ordem Valor Absoluto e Valor Relativo. 

Valor Absoluto é o valor do próprio algarismo.  Valor relativo é o valor do algarismo de acordo com a 

posição onde ele se encontra. 

 

http://colegiomaanaim77.blogspot.com.br/2012/06/contos.html


 

 

 

 

ATIVIDADES  

1) No número 2010, qual é o valor relativo do algarismo 1? 

2) Em 2.187, que algarismo tem o maior valor relativo (posicional)? 

3) Dê o valor relativo do algarismo circulado e a ordem que ele ocupa no número.



 

4) Escreva o valor posicional de cada algarismo do número: 

 

4) Pedro está ajudando a organizar a biblioteca da escola. Ele deverá repartir, igualmente, 

924 livros em 3 prateleiras. Quantos livros ele deverá colocar em cada prateleira? 

5) O estacionamento de uma montadora de automóvel tem 350 vagas distribuídas 

igualmente em 5 setores. Quantas vagas há em cada setor? 

6) Para informar sobre os principais sintomas da dengue, 6 amigos resolveram distribuir 

alguns folhetos. Cada um distribuiu 45 folhetos. Quantos folhetos foram distribuídos ao todo? 

 

 

ATIVIDADES DE CIÊNCIAS – PROFª. SIMONE 

Nosso Sistema Solar 
O planeta Terra fica no Sistema Solar. Ele é formado por planetas e seus Satélites, milhares 
de asteroides, meteoroides e cometas que giram em torno de uma estrela chamada Sol. 
O sistema solar está localizado na Via Láctea, uma das galáxias no espaço e que tem mais 
ou menos 200 milhões de estrelas. 
As galáxias são gigantescos agrupamentos de estrelas, sendo o Sol a estrela que está mais 
próxima da Terra. Ela fica a mais ou menos 146 milhões de quilômetros do nosso planeta. 
Todas as outras estrelas estão muito mais distantes. 
A estrela mais próxima do Sol, na Via Láctea, está a 41 trilhões de quilômetros. Chama-se 
Próxima Centauro. O Sistema Solar tem 6 planetas, 89 luas, 878 cometas e dois cinturões 
de asteroides. Cada cinturão tem milhões, milhões de asteroides. O maior de todos é Ceres, 
que tem cerca de 950 quilômetros de diâmetro. 
Após a Leitura do texto, observação das figuras e os estudos para prova da OBA responda 
as questões em seu caderno: 
 



 
1-  Quem é a próxima “Próxima Centauro”?  
2-  Onde o Sistema Solar está localizado?  
3-  O que são Galáxias?  

      4-  Quais são os planetas do Sistema Solar?  
 

5 - Qual o Planeta mais distante do Sol? E qual o mais perto?  
 

      6 - Em torno do Sol os planetas percorrem uma trajetória que recebe o nome de órbita. A 
Terra e os outros planetas que giram em torno do Sol formam: 
 
             (    ) Conjunto de cometas       (    ) A Via Láctea 
 
             (    ) O Sistema Solar                (    ) Os astros iluminados 
 

7 Astros são corpos celestes que presenciamos principalmente à noite. Existem Astros 
Luminosos e Iluminados. Copie as alternativas abaixo em seu caderno e marque um 
X somente nas alternativas que contêm astros luminosos: 

 
        A)  (    ) lua, sol, estrelas , planetas             B)  (    ) sol, estrelas, lua 
        C)  (    ) sol, estrelas, cometas                     D)  (    ) sol e estrela 
 

 

ATIVIDADES DE HISTÓRIA – PROFª FERNANDA 

 

Orientações:  
▪ Realize a sua atividade com muita dedicação e capricho. 
▪ Leia o texto para responder as atividades 
 
(EF08HI04/ES) Identificar e relacionar os processos da Revolução Francesa e seus 
desdobramentos na Europa e no mundo, considerando a importância da Revolução Francesa 
em diversos processos históricos ocorridos no Brasil e no Espírito Santo nesse período e 

posteriormente, guiados pelas ideias disseminadas durante esse acontecimento histórico. 

 

OS SAMBAQUIS 

Os sambaquis, também conhecidos como concheiros, são depósitos de cascas de 
ostras e restos de artefatos deixados pelos homens pré-históricos e indígenas 
brasileiros. São encontrados, principalmente, em regiões litorâneas do Brasil. 
Por volta de 10 mil anos atrás, as transformações da natureza forma responsáveis pelo 
deslocamento das populações que habitavam o continente americano. A elevação dos 
níveis de temperatura e dos oceanos motivou os homens dessa época a se deslocarem 
para as regiões litorâneas da América. A presença humana nessas localidades foi 
comprovada por meio de aglomerados de conchas e restos de peixes com mais de 
trinta metros de altura. O nome desse tipo de formação calcária ficou conhecido como 
sambaqui, termo em tupi que significa “monte de conchas”. 
Os sambaquis são excelentes fontes históricas para o estudo da pré-história brasileira, pois 
apresentam restos materiais de cultura deste período. Nos sambaquis, junto com as 
conchas e ostras, é muito comum os arqueólogos encontrarem ferramentas, armas, restos 
de utensílios domésticos de cerâmica e até ossos humanos. Existem no Brasil alguns 
museus que apresentam objetos encontrados em sambaquis e também o resultado das 
pesquisas obtidas com o estudo destas fontes históricas, como exemplos, podemos citar o 



Museu do Homem do Sambaqui (Florianópolis) e o Museu Arqueológico de Sambaqui 
(Joinville).  

 
 
 

ATIVIDADES 
Responda no caderno: 
1) Explique o que são sambaquis. 
2) Qual o significado da palavra sambaqui em Tupi? 
3) Onde são encontrados os sambaquis? 
4) Por que os sambaquis são excelentes fontes históricas para o estudo da pré-história 
brasileira? 
 
 

 

 

ATIVIDADES DE GEOGRAFIA – PROFª. KERLE  

 

HABILIDADES:  
 

(EF06GE03/ES) Descrever os movimentos do planeta e sua relação com a circulação geral 

da atmosfera, o tempo atmosférico e os padrões climáticos especificando e caracterizando 

cada um dos movimentos e destacando as consequências de cada um deles para: as 

estações do ano, formação dos dias e noites, regulamentação dos diferentes fusos horários, 

distribuição energética no planeta, diferenciação entre tempo e clima, considerando a 

escala local para global.  

 

 
A ESTRUTURA INTERNA DO PLANETA TERRA 

 O interior da Terra ainda é pouco conhecido, por causa das dificuldades em alcançar 
suas camadas mais profundas. 
 As escavações e sondagens no interior do planeta chegaram a apenas 13 quilômetros 
de profundidade, enquanto o raio da Terra (distância entre o centro do planeta e sua parte 
mais exterior) mede aproximadamente 6.400 quilômetros. Mesmo assim, há maneiras de 
obter dados e pesquisar sobre as camadas mais internas sem examinar diretamente esses 
locais. 
  Internamente, a Terra é formada por três camadas principais: a crosta terrestre, o 
manto e o núcleo. 
 A crosta terrestre é a camada externa, formada por rochas e minerais, também 
chamada de litosfera. Trata-se da camada mais fina e mais importante para os seres vivos, 
pois a vida se desenvolve sobre ela. A crosta está dividida em duas partes, que têm 
espessuras diferentes: a crosta oceânica e a crosta continental. A crosta oceânica situa-
se abaixo dos oceanos e mares. A crosta continental, mais espessa que a oceânica, fica 
acima do nível das águas, formando os continentes e as ilhas. 
 O manto é a camada intermediária, situada entre a crosta e o núcleo, e divide-se em 
duas partes: manto superior e manto inferior, que apresentam temperaturas diferentes. 
O manto também é composto de rochas sólidas; porém, sob condições especiais, pode se 
tornar uma massa pastosa e extremamente quente, formando o magma. 
 O núcleo é o centro da Terra. Ele é composto principalmente de ferro e níquel e 
apresenta temperaturas muito elevadas: cerca de 6 000 °C. 



 

 

Atividades 

Responda no caderno: 

1. Quais são as três camadas terra? 

 

3. De que é formado o núcleo da Terra? 

4. De que é formado o manto da Terra? 
5. Qual a camada mais fina da Terra?  
 
 

 

ATIVIDADES DE INGLÊS – PROFª. BRAULIA 

 

 (EF06LI09) Localizar informações específicas no texto. 

Orientações: Realizar a ativividade com atenção    

                                                                        BREAKSFAST 



1 - Marque X na palavra que corresponda a figura:  

2-Relacione as colunas: 
( A )Bread                            (   ) Leite 
( B) Butter                            (   ) Café 
(C) Milk                                (   ) Manteiga 
(D) Coffee                            (   ) Pão 
(E) Cheese                            (   ) Queijo 
(F) Juice                                (   ) Biscoito 
(G) Cookie                     (  ) Suco 
 
 
3-Escreva, no seu caderno, em Inglês e português, nomes de alimentos que você 
utiliza no seu café da manhã: 
 
 

ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA – PROFª. ALINNE 

   

Habilidades: Experimentar e fruir esportes de marca, precisão, invasão e técnico-
combinatórios que façam     parte do contexto social dos estudantes, valorizando o trabalho 
coletivo e o protagonismo, por meio de atividades lúdicas e criativas. 
 

 

HANDEBOL 

       O handebol foi criado em 1919 pelo atleta e professor de educação física alemão Karl 
Schelenz (1890-1956). 
Nesse ano, ele e outros parceiros de trabalho reformularam um esporte para deficientes 
visuais chamado de torball. 
      Desde sua criação, o Handebol tal qual o conhecemos hoje sofreu algumas 
modificações. O local de jogo, por exemplo, era ao ar livre (em gramados) e os espaços 
eram menores. 
 Agora, o esporte é executado em quadras fechadas de 40 por 20 metros. Além disso, no 
início o handebol era um jogo exclusivo para mulheres. Mais tarde e com sua inclusão nos 
esportes olímpicos, ele passou a ser jogado por ambos os sexos. 
        Como foi criado por um alemão, ele começou a ser jogado em Berlim, na Alemanha 
durante a primeira guerra mundial. No entanto, não demorou muito para que ele se 
difundisse pela Europa e ainda, para outras partes do mundo. 



        Outro fator que o diferencia de sua origem é pelo número de jogadores. Quando foi 
criado, ele continha um total de 22 jogadores, ou seja, 11 em cada equipe. Hoje o número foi 
reduzido para 14 no total (7 jogadores em cada equipe). No final dos anos 30 o handebol 
passou a ser um esporte oficial Jogos Olímpicos de Berlim. Nesse momento, o jogo ainda 
era disputado por duas equipes de 11 jogadores cada. 
          Com as novas mudanças (jogadores e espaço), ele passou a fazer parte dos jogos 
olímpicos a partir de 1972. Além disso, o esporte se espalhou pelo mundo e atualmente 
encontramos diversas competições que ocorrem a nível nacional e internacional. Merece 
destaque o Campeonato Mundial de Handebol nas categorias feminina e masculina. 
          Em 1999 foi fundada a Federação Internacional de Handebol com sede na Basileia, 
Suíça. Esse órgão é responsável pelo esporte a nível mundial. Nos dias de hoje, o handebol 
é praticado em mais de 180 países do mundo. 

FUNDAMENTOS 
  Os principais fundamentos do Handebol são: 

 - Dividido em dois tempos de 30 minutos cada; 
 - Possui um intervalo de 10 minutos entre cada etapa; 
 - Existem dois árbitros e um cronometrista; 
 - O jogo envolve dribles, passes e recepção de bola entre os jogadores; 

     - O arremesso é uma técnica muito utilizada para fazer gols; 
     - A maneira de segurar a bola no jogo é chamada de "empunhadura" 
 

Regras 
         O objetivo do Handebol é fazer gols. Portanto, ganha a equipe que fizer mais gols. 
Para isso, a habilidade e a rapidez dos jogadores favorecem o resultado final. 

         Quando a bola está na mão do jogador, ele pode dar até três passos até arremessá-la 
para outro. Isso também vale para o tempo, ou seja, cada jogador pode permanecer com ela 
nas mãos durante 3 segundos. Isso faz com que o Handebol seja um jogo bem dinâmico. 
 
                                                                       A quadra 
            A quadra de Handebol possui 40 por 20 metros. De cada lado, estão os respectivos 
gols que medem 2 por 3 metros. O piso é geralmente de madeira envernizada, ou ainda, 
emborrachado. 

 
Responda sobre o  texto acima: 

 
        01 – Por quem e em qual ano foi criado o handebol? 
        02 – Cite os principais fundamentos do handebol. 
        03 – Qual a quantidade de jogadores por equipe em uma partida de Handebol hoje em 
dia     dentro de quadra? 
        04 – Qual órgão foi fundado em 1999? Em qual país?  
          05 – Qual objetivo do Handebol? 
        06 – Qual fundamento é utilizado para alcançar o objetivo do jogo de Handebol? 
 
                                    
 

                                          



ATIVIDADES DE ARTE – PROFª TAINARA 
 

 

DESENHO 
 

TIPOS E TÉCNICAS DE PINTURA 
Habilidades: EF69AR06-ES 
Campo de Experiência: Artes 
Desenvolver processos de criação com técnicas de desenhos e pinturas, com base em tema 
ou interesse artístico de modo individual. 

AGORA QUE VOCÊ JÁ UTILIZOU A TÉCNICA DE PONTILHISMO NA ATIVIDADE ACIMA, 

USE SUA CRIATIVIDADE DE FORMA LIVRE E CRIE UM DESENHO UTILIZANDO A 

TÉCNICA DO PONTILHISMO, PODE SER COLORIDO: 

 

 

 

 


