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EMEF  “JOSÉ DE VARGAS SCHERRER” 

6º ANO - 2ª Coletânea de Atividades Pedagógicas - CAPs  
 

Orientações: 

▪ As respostas das atividades deverão ser registradas no caderno; 

▪ O tempo previsto para a realização da atividade é de 15 dias. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
* Objeto do Conhecimento: Elementos da Comunicação. 

* Habilidades: Respeitar os termos de fala, na participação em conversas e em discussões ou atividades 

coletivas em todos os ambientes sociais e compreender a diversidade entre a fala e a escrita padrão da língua. 

Oi, turminha! 
É bom observar que toda comunicação tem como objetivo a transmissão de mensagens. Logo, nas situações de 
comunicação, alguns elementos são sempre identificados. 
 
Os elementos da comunicação são: 
 
Emissor ou destinador: alguém que emite a mensagem. Pode ser uma pessoa, um grupo, uma empresa, uma 
instituição. 
Receptor ou destinatário: a quem se destina a mensagem. Pode ser uma pessoa, um grupo ou mesmo um 
animal, como um cão, por exemplo. 
Código: a maneira pela qual a mensagem se organiza. O código é formado por um conjunto de sinais, 
organizados de acordo com determinadas regras, em que cada um dos elementos tem significado em relação 
com os demais. Pode ser a língua, oral ou escrita, gestos, código Morse, sons etc. O código deve ser de 
conhecimento de ambos os envolvidos: emissor e destinatário. 
Canal de comunicação: meio físico ou virtual, que assegura a circulação da mensagem, por exemplo, ondas 
sonoras, no caso da voz. O canal deve garantir o contato entre emissor e receptor. 
Mensagem: é o objeto da comunicação, é constituída pelo conteúdo das informações transmitidas. 
Referente: o contexto, a situação aos quais a mensagem se refere. O contexto pode se constituir na situação, nas 
circunstâncias de espaço e tempo em que se encontra o destinador da mensagem. Pode também dizer respeito 
aos aspectos do mundo textual da mensagem. 
 
Veja os dois textos a seguir: 
 
Texto A                                                                                                                                             Texto B 
 
Caro Jorge, 
 
Amanhã não poderei ir à aula. 
Por favor, avise o professor que entregarei 
o trabalho na semana que vem.  
 
(Joaquim) 
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Nos dois exemplos de comunicação, podemos perceber que uma pessoa (o emissor) escreveu alguma coisa a 
outra ou outras (o destinatário), dando uma informação (a mensagem). Para isso precisou de papel ou da tela do 
computador, transformou o que tinha a dizer em um código, (a língua - no texto A - a língua portuguesa; no texto 
B - a língua russa). Além disso, o emissor, precisou selecionar um conjunto de vocábulos (ou de sinais) no código 
que escolheu. 
 

Agora vamos praticar: 
1. O pai conversa com a filha ao telefone e diz que vai chegar atrasado para o jantar.  
Nesta situação, podemos dizer que o canal é: 
a) o pai 
b) a filha 
c) fios de telefone 

d) o código 
e) a fala 

 

2. Assinale a alternativa incorreta: 
a) Só existe comunicação quando a pessoa que recebe a mensagem entende o seu significado.  
b) Para entender o significado de uma mensagem, não é preciso conhecer o código.  
c) As mensagens podem ser elaboradas com vários códigos, formados de palavras, desenhos, números etc. 
d) Para entender bem um código, é necessário conhecer suas regras. 
e) Conhecendo os elementos e regras de um código, podemos combiná-los de várias maneiras, criando novas 
mensagens. 
 
3. Uma pessoa é convidada a dar uma palestra em Espanhol. A pessoa não aceita o convite, pois não sabia falar 
com fluência a língua Espanhola. Se esta pessoa tivesse aceitado fazer esta palestra seria um fracasso porque: 
a) não dominava os signos 
b) não dominava o código 
c) não conhecia o referente 

d) não conhecia o receptor 
e) não conhecia a mensagem 
 

 

4. Um guarda de trânsito percebe que o motorista de um carro está em alta velocidade. Faz um gesto pedindo 
para ele parar. Neste trecho o gesto que o guarda faz para o motorista parar, podemos dizer que é: 
a) o código que ele utiliza 
b) o canal que ele utiliza 
c) quem recebe a mensagem 

d) quem envia a mensagem 
e) o assunto da mensagem 

 
5. A mãe de Felipe sacode-o levemente e o chama: “Felipe está na hora de acordar”. 
O que está destacado é: 
a) o emissor 
b) o código 
c) o canal 

d) a mensagem 
e) o referente

 

6. 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

 

7. Observe a imagem ao lado e assinale a única alternativa que contenha apenas as afirmativas verdadeiras: 
 

 
 

 

https://4.bp.blogspot.com/--bQZ_gcszSg/W1CYskXbCWI/AAAAAAAAAn0/66ircHVJDZsHxWfNNsJFZI6HX0ER6RS7ACLcBGAs/s1600/pa1.jpg
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  I- Este texto apresenta diversos desvios à língua culta, portanto não transmite sua mensagem. 

               II- O canal em que essa mensagem foi produzida não atrapalha o entendimento da mesma. 
               III- A mensagem é religiosa, destinada a receptores cristãos. 

 
Estão corretas apenas: 
a) I 
b) II 
c) III 

d) I e III 
e) II e III 

 
8. De acordo com a imagem abaixo assinaleVou Fnos parênteses e depois assinale a letra correta: 
 

 
 

(   ) A situação do texto é um pedido de ajuda que não foi compreendido. 
(   ) O emissor não entende a mensagem do receptor. 
(   ) O código usado nesta comunicação é a língua portuguesa. 
(   ) A palavra “hora” causou a confusão no diálogo. 
(  ) Os sinais feitos com o dedo pelo homem que está atrás do carro não transmitem sentido nesta imagem. 
(  ) Os sinais feitos com o dedo pelo homem que está atrás do carro são exemplos de linguagem não-verbal. 
 

A sequência correta é: 
 

      a) VFVVFV 
      b) VFVVFF 

      c) FFVVFV 
      d) VFFVFV 

 

HISTÓRIA 
 

Tema: A importância da História 

   Dentro do contexto mundial, o papel da História enquanto Ciência Humana é relatar os fatos importantes 

vividos em nosso cotidiano. A História se conceitua em um formato temporal, pois é através do tempo que 

condicionamos a história de uma sociedade. Além do tempo, necessitamos de outras ferramentas para 

pesquisarmos a vida de um povo. As fontes históricas é o meio que nos auxilia, para termos condições de 

sabermos na medida do possível o modo de vida de uma sociedade. 

São exemplos de fontes históricas: 

 Fotografia, documentos escritos, história oral, monumentos e tantos outros recursos. 

= Atividade: 

1. O que são fontes históricas? 

2. Precisamos preservar as fontes históricas? Justifique: 

3. Por que a História é uma Ciência Humana? 

4. Qual a importância do tempo dentro do Contexto histórico? 

5. Cole em seu caderno algumas imagens de fontes históricas. 

https://3.bp.blogspot.com/-PWip4iRTL7s/W1CYxXFl3nI/AAAAAAAAAn4/i5dX0TtxebA5_rXg-G-75ecFqkSFl6h3gCLcBGAs/s1600/pa2.gif
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GEOGRAFIA 

 

* Objeto do conhecimento:  O sujeito e seu lugar no mundo 

* Habilidades a serem alcançadas: 

Comparar modificações das paisagens nos lugares de vivência e os usos desses lugares em diferentes tempos, 

aprofundando os conceitos de paisagem e lugar, problematizando os aspectos sóciais e econômicos vigente em 

cada um desses lugares e ainda destacando as singularidades que acontecem neles. 
 

PAISAGEM NATURAL E PAISAGEM CULTURAL 
 

 A paisagem é um conceito que se refere a tudo o que podemos perceber utilizando os nossos cinco sentidos 
(tato, visão, olfato, paladar e audição). Portanto, todo o ambiente terrestre pode ser considerado como uma 
paisagem: o caos do centro de uma grande cidade, o espaço de uma fazenda ou a área de um bosque. Em razão 
da abrangência desse termo, comumente ele é dividido em dois tipos principais: as paisagens naturais e as 
paisagens culturais. As paisagens naturais são as expressões dos elementos da natureza que não se modificaram 
ou que foram pouco alterados pelo ser humano, como o espaço de uma floresta virgem ou o topo de uma 
montanha. Em algumas definições, esse conceito também abrange regiões naturais consideradas inóspitas, ou 
seja, que não apresentam condições para a manutenção da vida do homem, como uma área de um deserto. As 
paisagens culturais – também chamadas de paisagens antrópicas – são as expressões das atividades humanas. 
Elas constroem-se a partir da utilização e transformação dos elementos da natureza pelas atividades realizadas 
pelo homem. Portanto, todas as edificações artificialmente construídas, bem como as intervenções não naturais 
sobre o espaço constituem paisagens culturais, como o espaço de uma cidade ou um campo de produção 
agrícola. https://brasilescola.uol.com.br/geografia/paisagem-cultural-paisagem-natural.htm 

 
 Leia as questões abaixo referente ao texto acima e responda: 
 

 1) O que é uma Paisagem Natural?  

A (  ) São Paisagens com elementos da natureza que 

não se modificam.  

B (  ) São lixos jogados na rua.  

C (  ) São quadros pintados 
 

2)O que é uma paisagem Cultural ou antrópicas? 

A (  ) São gravuras de revistas e jornais.  

B (  ) São animais, plantas e árvores.  

C (  )São expressões das atividades humanas. 

  
 

3) Qual a importância de estudar geografia? 

A (  ) Estudar geografia nos ajuda a compreender 

melhor o mundo em que vivemos.  

B (  ) Não significa compreender o mundo em que 

vivemos.  

C (  ) Não é uma matéria importante. 

 

4) Cite o nome de cinco paisagens naturais:  

 

5) Cite o nome de cinco paisagens culturais: 

 

 6) Leia o texto e responda as perguntas abaixo:  

 

Meu nome é Celina Tembé, Tembé porque sou da tribo Tembé: Estou começando a aprender a língua da nossa 
tribo. Gosto de ir tomar banho no rio, quero ficar aqui o resto da minha vida. Adoro ir a floresta e fico triste 
quando as pessoas derrubam as árvores. Ás vezes, de noite, a floresta me assusta, porque o Martim vive lá. Ele é 
um bicho enorme que os adultos dizem que não existe. Nunca o vi, mas sei que está lá porque dá pra ouvir 
quando ele assobia. Eu morro de medo do Martin [...] Adoro ir à escola, eu pratico caligrafia no meu caderno. 
Ando sempre descalça, nunca tive sapatos. Mas é difícil eu machucar o pé.  

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/paisagem-cultural-paisagem-natural.htm
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A – De acordo com o texto acima, quais são os lugares frequentados por Celina?  

B – Cite o nome de cinco lugares que você costuma frequentar no dia a dia.  

C – Cite o nome de três lugares que você gostaria de conhecer. 

D – O que torna o lugar onde vivemos importante para nós?  

 

7) Leia as informações a seguir. 

 

A Geografia é uma ciência que possui um objeto de estudo e também estuda a relação recíproca entre o homem 
e o meio ambiente. Para alguns a Geografia pode ser uma prática humana de conhecer onde se vive para 
compreender e planejar o espaço onde se vive.  
(Trecho adaptado) Disponível em: < http://geociencia-edu.blogspot.com.br/2011/03/o-que-e-geografia.html-/>. 
Acesso em:15 set. 2012.  
 

Para planejar o espaço a Geografia: 

 (A) descreve os lugares. 

 (B) estuda o espaço geográfico. 

 (C) interpreta os mapas. 

 (D) observa a paisagem. 
 

8) Qual o objeto de estudo da Geografia? (Assinalar apenas uma alternativa com “X”) 

(A) Descrição dos Lugares.  

(B) Estudo do Espaço Geográfico.  

(C) Interpretação de Mapas. 

(D) Observação da Paisagem. 
 

9) Complete com Paisagem Natural ou Paisagem Humanizada: 

A) As paisagens que nela predominam aspectos originais da natureza são chamadas de _________________.  

B) As paisagens que possuem elementos transformados pelo homem através de seu trabalho são chamadas de 

_________________  

(C) As ___________________________________________são consideradas intocadas pelo homem.  

D)As _____________________________________________________________ apresentam presença humana.  

E) As ____________________________também são chamadas de paisagens artificiais ou culturais.  
 

10) Leia com atenção o texto abaixo: 
 

CATEGORIAS DA GEOGRAFIA DIANTE DA PANDEMIA DO COVID-19  
 

As categorias da geografia são percebidas quando a natureza e o homem coexistem no uso do espaço geográfico 
e do tempo. Categorizar a geografia é de fato essencial para o entendimento, como a PAISAGEM que se baseia 
do “olhar” de cada ser humano, sendo que tem dois principais fatores – de ORDEM NATURAL (a ação da natureza 
perpassa a do homem) e a de ORDEM ANTROPICA OU CULTURAL (a ação do ser humano perpassa a da natureza), 
isto é a PAISAGEM pode ser estática e/ou dinâmica. Assim sendo os LUGARES é a essência da vivência do ser 
humano, onde constroem relações afetivas, repulsivas e curiositivas, ou seja, características nas quais o LUGAR 
possa ter. As classificações de LUGAR, mostram que a geografia necessita dela para poder exacerbar suas 
características. Já o TERRITÓRIO é delimitação dos aspectos físicos e invisíveis de uma fronteira, divisa e limites 
que respeitam ou não a SOBERANIA de um país, nação, estado ou território qualquer. Finalizando o ESPAÇO 
GEOGRÁFICO é a essência da geografia no seu cotidiano.  
Prof. Marcelo dos Santos 
  

O texto acima teoriza a geografia na sua essência, porém o mundo passa por um processo que mudará todo o 

século XXI – PANDEMIA COVID-19.  
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Assim lendo o texto podemos ter algumas conclusões e algumas dúvidas nas quais serão inevitáveis pelo olhar da 

geografia, principalmente a PAISAGEM. As imagens acima retratam duas situações diante da PANDEMIA COVID-

19. Diante deste quadro e com as  reportagens que você vem observando, responda as questões abaixo:  

 

a) Qual é a importância das categorias da geografia? 
 

b) A COVID-19 obriga todas as pessoas a realizarem o DISTANCIAMENTO SOCIAL. Pensando nisso, explique: as 

fotografias acima estão corretas para o ISOLAMENTO SOCIAL?Porquê?  
 

c) Explique a categoria LUGAR. 

 

INGLÊS 

 

Assista ao vídeo abaixo e repita os “GREETINGS” / saudações:  

https://youtu.be/DGvhHCn72E0 

1. Em seu caderno escreva todas as saudações do vídeo em português e inglês;  
 

2. Faça uma ilustração para cada uma das saudações;  
 

3. Responda a pergunta em inglês:  
 

4. How are you?  

 

ARTE 

1. No seu caderno de artes, faça uma linda capa utilizando letras diferentes, decorando e colorindo. capriche! 
 

EXEMPLOS DE LETRAS DECORADAS A BAIXO: 

 
 

 

https://youtu.be/DGvhHCn72E0
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

TEMA: A atividade física em nossas vidas. 

Objetivos. 

- Compreender o significado de atividade física e as diferentes formas que a fazemos em nossas vidas. 

- Propor reflexão sobre o comportamento apresentado mediante a prática de atividades físicas. 

 

Questão 01:O que é atividade física? Segundo Caspersen (1985) é compreendido como qualquer movimento 

corporal produzido pelos músculos esqueléticos, que resulta em gasto energético maior que os níveis de 

repouso. Temos como exemplos: esportes e brincadeiras, afazeres doméstico e exercícios na academia. Um dos 

sinais emitidos pelo nosso corpo para saber que estamos nos exercitando, é o suor. Dessa maneira, marque com 

um X as imagens que representam ser uma atividade física. 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

2. Ainda sobre atividade física, como anda a sua rotina? Você faz parte do 

grupo que frequentemente se exercita, ou do grupo que pouco se exercita? Como foi a sua rotina durante o 

período das férias? Faça um breve relato de no máximo sete linhas contando um pouco sobre o assunto. 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

3. Para finalizar nossa aula sobre atividade física, Faça um desenho sobre o tipo de atividade física que mais lhe 

agrade. Caso você também goste de algum tipo de atividade não sendo física, fique a vontade para desenhar 

também! 
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MATEMÁTICA 
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Ciências. 

Inicialmente gostaria de trazer algumas orientações do nosso trabalho para os nossos 
estudos remotos e presenciais:  

  A 
realização de suas produções propostas 
nas coletâneas de estudos e atividades 
deverão estar no seu caderno de ciências e 
encaminhadas para o meu privado 
(28)999757546 e, também, apresentado em 
nossas aulas presenciais; 

 O 
rendimento perante a sua pontualidade de 
entrega dos estudos, a quantidade de 
acertos e a boa apresentação destas 
produções são avaliações do nosso 
primeiro trimestre.  

Veja também no vídeo: 

https://youtu.be/_kPYrUnlejY  

VAMOS AOS NOSSOS ESTUDOS 
DESTA SEMANA (01 a 05 de março/21)  

Bem os estudos de ciências de todo o ensino fundamental, desde 2019, vem sendo aplicado 
em três eixos: Vida e Evolução, Matéria e energia e Terra e Universo. 

Escolha nas listas de palavras dos estudos realizados nestes eixos, no seu quinto ano e 

circule 03 (três) delas que você mais lembra: 

PALAVRAS ETUDADAS EM VIDA E 
EVOLUÇÃO 

PALAVRAS ESTUDADAS EM TERRA E 
UNIVERSO 

PALAVRAS ESTUDADAS EM 
MATÉRIA E ENERGIA 

a-CÉLULAS 
b-SISTEMA DIGESTÓRIO  
c-ÓRGAOS 
d-DIGESTÃO 
e-RESPIRAÇÃO 
f-SISTEMA RESPIRATÓRIO 
g-CIRCULAÇÃO 
h-SISTEMA NERVOSO 
i-SENTIDOS 
j-LOCOMOÇÃO 

a-ASTRO LUMINOSO 
b-GALÁXIAS 
c-ASTRO ILUMINADO 
d-ROTAÇÃO 
e-TRANSLAÇÃO 
f-ESTRELAS 
g-ECLÍPSES 
h-SATÉLITES NATURAIS 
i-SATÉLITES ARTIFICIAIS 
j-ASTRONOMIA 
 

a-SOLVENTE 
b-SOLUTO 
c-ENERGIA SOLAR 
d-MISTURAS 
e-SUBSTÂNCIAS 
f-ROCHAS 
g-MOLÉCULAS 
h-SOLO 
i-VULCÕES 
j-ÁGUA  

 

Agora, conceitue ou exemplifique cientificamente, as três palavras que circulou 

Em vida e evolução Em terra e universo Em matéria e energia 

-.................................. 
 
-................................. 
 
-................................ 

-.................................. 
 
-................................. 
 
-................................ 

-.................................. 
 
-................................. 
 
-................................ 

AVALIAÇÃO 1º TRIMESTRE CIÊNCIAS (2021) 

Caros responsáveis, o primeiro trimestre com valor de 30 pontos 
será distribuído nas seguintes avaliações: 
AVALIAÇÕES PONTUAÇÃO NOTA OBTIDA 

Atitudinal (materiais, 

uniforme, assiduidade, 

relacionamento consigo e 

com os outros na escola, 

Pontualidade e Participação) 

5  

Avaliações escritas (testes, 

formulários, simulados...) 

12  

Projetos e Trabalhos 6  

Pontualidade e acertos das 

Atividades Remotas e 

Presenciais 

7  

!!!A PARCERIA ENTRE FAMÍLIA E ESCOLA É PRIMORDIAL!!! 
!!SOMOS A PRINCIPAL REFERÊNCIA DESTES ADOLESCENTES!!   
!!OBRIGADA PELA CIÊNCIA!!! Profª Denize Mezadri de Almeida 
 

 

(Assinatura do responsável) 
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Lembre ou pesquise, para completar o mapa conceitual de cada eixo abaixo, com as palavras-
chaves fornecidas na primeira tabela (pode ser preenchido com as letras indicadas na frente 

de cada palavra e ou escrevê-las nos pontilhados): 

 
 
 
 

 

 

TRABALHO/AVALIATIVO  (REVISITANDO OS SISTEMAS E ÓRGAOS VITAIS DO CORPO HUMANO) 

Em um outro caderno e ou pasta, faremos nossos estudos e trabalhos complementares. O 1º trabalho, 

deste trimestre, será elaborar esquemas como proposto abaixo, sobre Sistemas e Órgãos vitais do corpo 

humano, ou seja, que nos mantém vivos.  

OBS: Entrega até 12/03/21, com nome, série e turno; encaminhado em fotos no privado (28-9997546) e ou na escola. 
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   Abaixo encontram-se esquemas dos sistemas vitais e seus órgãos. Insira o que se pede: 

 SAÚDE DOS SISTEMAS E PROCESSOS VITAIS 
Pesquise 03 doenças (patologias) que afetam cada sistema vital, indicando o órgão afetado, sintomas e prevenções. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATOLOGIAS do SISTEMA DIGESTÓRIO 

DOENÇAS ÓRGÃO 
AFETADO 

SINTOMAS PREVENÇÕES 

    

    

     

PATOLOGIAS do SISTEMA RESPIRATÓRIO 

DOENÇAS ÓRGÃO 
AFETADO 

SINTOMAS PREVENÇÕES 

    

    

     

PATOLOGIAS do SISTEMA CIRCULATÓRIO 

DOENÇAS ÓRGÃO 
AFETADO 

SINTOMAS PREVENÇÕES 

    

    

     

PATOLOGIAS do SISTEMA EXCRETOR/URINÁRIO 

DOENÇAS ÓRGÃO 
AFETADO 

SINTOMAS PREVENÇÕES 
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