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EMEF JOSÉ DE VARGAS SCHERRER 

6º  ANO -  6º Coletânea de Atividades Pedagógicas – CAPs 

Aluno(a): ________________________________________________Turma: _____________  

LÍNGUA PORTUGUESA 

Objeto do Conhecimento: Morfologia classe de palavras (Substantivo) 

Habilidades: Compreender diante da variedade acerca da classificação dos substantivos, seu 

emprego e grafia na construção de frases, períodos e ou textos nas diversas formas de fomentar o 

processo de comunicação na linguagem escrita. 

ATIVIDADES 

01 -Leia a tirinha abaixo e responda ao que se pede: 

 

a) O que torna esse texto engraçado? 

b) Quais são os substantivos comuns encontrados no texto? 

c) Por que os nomes das cidades estão escritos com letra maiúscula? 

d)  Retire do texto todos os substantivos próprios e escreva-os abaixo. 
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02 - Leia a parlenda abaixo:  

 

Quem foi a Cotia                                                 Quem foi á roça 

Perdeu a tia                                                         Perdeu a carroça 

Quem foi para Pirapora                                      Rico Trigo 

Perdeu a hora                                                     Um, dois, três 

Quem foi pra Portugal                                        Lá vou eu! 

Perdeu o lugar                                                                            

                                                                                              Ricardo Azeredo. 

a) Retire os substantivos comuns do texto.  

b) Quantos substantivos próprios contêm o texto? Quais? 

c) O texto contém algum substantivo abstrato? 

03 - 

 
04 - 
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05 -   

 
 

06 - 

 
07 - 
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MATEMÁTICA 

Objeto do conhecimento/ conteúdo: HISTÓRIA DOS NÚMEROS E SISTEMA DE NUMERAÇÃO 
DECIMAL  

 
Objetivos da aula: (EF06MA02) Reconhecer o sistema de numeração decimal, como o que 

prevaleceu no mundo ocidental, e destacar semelhanças e diferenças com outros sistemas, de 
modo a sistematizar suas principais características (base, valor posicional e função do zero), 
utilizando, inclusive, a composição e decomposição de números naturais e números racionais em 
sua representação decimal. Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação) 
com números naturais Divisão euclidiana 

Dica de vídeo : 

https://www.youtube.com/watch?v=TT5Cks56HP4 

Agora, após ver o vídeo, resuma a “história dos números  
 

História dos números 

Investigar a origem dos números é investigar a origem da 
humanidade. Há 50 mil anos, as pessoas viviam em grupos 
pouco numerosos, alimentavam-se da caça e coleta de 
frutos e raízes, abrigavam-se em cavernas para proteger-se 
do tempo e dos inimigos. Eles não comerciavam e não 
usavam dinheiro, não plantavam, não criavam animais e 
nem construíam suas casas. Com o passar de milhões de 
anos, esse modo de vida foi se alterando... O homem deixa 
de ser apenas caçador e coletor de alimento e passa a ser 
agricultor. Passa a capturar animais para tê-los como 
reserva de alimento, aprende a domesticá-lo e aproveitar-se 
do que ofereciam... Assim foram evoluindo!!! A agricultura e 

o pastoreio provocaram inúmeras mudanças na vida do 
homem. Passaram a se organizar e a viver em grupos, a 
reservar alimento para atender a população que crescia. 
Com o sentimento de propriedade (animais, terra e 
produtos dela extraídos) o homem desenvolveu o 
comércio rudimentar e o sistema de trocas. Nos primeiros 
tempos, para contar eram usados os dedos, pedras, os 
nós de uma corda, marcas num osso... 
Para controlar o rebanho e ter certeza de que nenhuma 
ovelha havia fugido ou sido devorada por algum animal 
selvagem, usavam pedras. Cada ovelha que saía para 
pastar correspondia a uma pedra. O pastor colocava todas 

as pedras em um saquinho. No fim do dia, à medida que as ovelhas entravam no cercado, ele ia 
retirando as pedras. Que susto levaria se após todas as ovelhas estarem no cercado, sobrasse 
alguma pedra!   
Daí decorre a palavra Cálculo, que em latim quer dizer “contas com pedras”.    
E, assim contando objetos com outros objetos o homem começou a construir o conceito de número. 
Nosso corpo teve papel importantíssimo nesse processo. Pois se passou a relacionar a ideia de 
contagem com os dedos da mão: cinco dedos, cinco peixes, cinco bastões, cinco animais, e assim 
por diante.    
A associação entre dedos e números até hoje está presente na palavra dígito, que provém de 
digitus = dedo.    
 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TT5Cks56HP4
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SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL 

Usamos diariamente o sistema de numeração.   Ele recebe esse nome porque trabalhamos com 
grupos de 10. O sistema de Numeração Decimal foi inventado pelos hindus e divulgado para o resto 
do mundo pelos árabes. Por esse motivo também é conhecido como Sistema de Numeração Indo-
arábico. 
  Esse sistema usa os símbolos: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, também chamados de algarismos. 
  Com apenas esses dez algarismos e considerando a posição deles, podemos escrever qualquer 
número natural 

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. É o seu valor isolado. 

Valor relativo é o valor do algarismo de 
acordo com a posição onde ele se encontra. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES 

Observe o número representado no quadro de ordens e classes 

Classes dos milhares Classe das unidades simples 

6ª ordem 5ª ordem 4ª ordem 3ª ordem 2ª ordem 1ª ordem 

C D U C D U 

4 2 7 5 6 8 
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1)Escreva esse número(427568) por extenso: 

 

2)Complete as frases a seguir: 
a) O número 427568 tem _____ ordens. 
b) O algarismo 5 pertence à____ordem 
c) A 5ª ordem é chamada dezena de milhar e a 6ª ordem é chamada de_____. 
d) Quantas classes tem esse número? ___ 
e) Que algarismos ocupam a classe dos milhares? ____ 
f) Quantos algarismos tem o número? ___ 
3) Maria tem uma coleção com 6.607 carrinhos. Este número é composto por: 

a) (  ) 6 unidades de milhar, 6 centenas e 7 unidades 
b) (  ) 6 centenas, 6 dezenas e 7 unidades. 
c) (  ) 6 unidades de milhar, 6 centenas e 7 dezenas. 
4) O resultado da equação 4 x 1000 + 3 x 10 + 5 x 1 é? 

a) (  ) 4305 
b) (  ) 4350 
c) (  ) 4035 
5) A demposição correta do número 10314 é 

a) (  ) 1 unidade de milhar, 3 centenas, 1 dezena e 4unidades. 
b) (  ) 1 dezena de milhar, 3 unidade de milhar, 1 centena e 4 unidades 
c) (  ) 1 dezena de milhar, 3 centenas, 1 dezena e 4 unidades. 
6) No número 15789, o valor posicional do número5 é: 

a) (  ) 50 
b) (  ) 500 
c) (  ) 5mil 
7) Observe o número ao lado e responda 378: 

a) Quantos algarismos possui? 
b) Qual o algarismo de maior valor relativo? 
c) Qual o algarismo de maior valor absoluto? 
d) Qual é a soma do valor relativo do 3 com o valor absoluto do 7? 
e) Qual a diferença entre o valor relativo do 7 e o valor absoluto do 8? 
f) Qual é a soma dos algarismos de todos os algarismos 
8) Observe a tabela abaixo e complete: 
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GEOGRAFIA 

* Objeto do conhecimento: Representação do espaço 
* Habilidades a serem alcançadas: Reconhecer  como o espaço pode ser representado e usar 
esse conhecimento em prol de seus estudos. 
A representação do espaço:  a cartografia 

A cartografia, como sabemos, é a área do conhecimento responsável pela elaboração e estudo dos 
mapas e representações cartográficas em geral, incluindo plantas, croquis e cartas gráficas. Essa 
área do conhecimento é de extrema utilidade não só para os estudos em Geografia, mas também 
em outros campos, como a Historia, pois, afinal, os mapas são formas de linguagem para expressar 
uma dada realidade. Existem, dessa forma, alguns conceitos básicos de Cartografia que nos 
permitem entender os elementos dessa área de estudos com uma maior facilidade. Saber, por 
exemplo, noções como as de escala, legenda e projeções auxilia-nos a identificar com mais 
facilidade as informações de um mapa e as formas utilizadas para elaborá-lo. 
Confira, a seguir, um resumo dos principais conceitos da Cartografia: 
Mapa – um mapa é uma representação reduzida de uma dada área do espaço geográfico. Um mapa 
temático por sua vez, é uma representação de um espaço realizada a partir de uma determinada 
perspectiva ou tema, que pode variar entre indicadores sociais, naturais e outros. 
Plantas – representação cartográfica realizada a partir de uma escala muito grande, ou seja, com 

uma área muito pequena e um nível de detalhamento maior. É muito utilizada para representar 
casas e moradias em geral, além de bairros, parques e empreendimentos. 
Croqui – é um esboço cartográfico de uma determinada área ou, em outras palavras, um mapa 
produzido sem escala e sem os procedimentos padrões na sua elaboração, servindo apenas para a 
obtenção de informações gerais de uma área. 
Escala – é a proporção entre a área real e a sua representação em um mapa. Geralmente, aparece 

designada nos próprios mapas na forma numérica e/ou na forma gráfica. 
Legenda – é a utilização de símbolos  em mapas  para definir algumas representações e está 

sempre presente em mapas temáticos. Alguns símbolos cartográficos e suas legendas são 
padronizados para todos os mapas, como o azul para designar a água e o verde para indicar uma 
área de vegetação, entre outros. 
Orientação – é a determinação de ao menos um dos pontos cardeais, importante para representar a 

direção da área de um mapa. Alguns instrumentos utilizados na determinação da orientação 
cartográfica são a Rosa dos Ventos, a Bússola e o aparelho de GPS. 
Projeções cartográficas – são o sistema de representação da Terra, que é geoide e quase 
arredondada, em um plano, de forma que sempre haverá distorções. No sistema de projeções 
cartográficas, utiliza-se a melhor estratégia para definir quais serão as alterações entre o real e a 
representação cartográfica com base no tipo de mapa a ser produzido. 
Hipsometria – também chamada de altimetria, é o sistema de medição e representação das 
altitudes de um determinado ambiente e suas formas de relevo. Portanto, um mapa 
hipsométrico ou altimétrico é um mapa que define por meio de cores e tons as diferenças de altitude 
em uma determinada região. 
Latitude – é a distância, medida em graus, entre qualquer ponto da superfície terrestre e a Linha do 
Equador, que é um traçado imaginário que se encontra a uma igual distância entre o extremo norte e 
o extremo sul da Terra. 
Longitude – é a distância, medida em graus, entre qualquer ponto da superfície terrestre e o 

Meridiano de Greenwich, outra linha imaginária que é empregada para definir a separação dos 
hemisférios leste e oeste. 
Paralelos – são as linhas imaginárias traçadas horizontalmente sobre o planeta ou perpendiculares 
ao eixo de rotação terrestre. Os principais paralelos são a Linha do Equador, os Trópicos de Câncer 
e Capricórnio e os Círculos Polares Ártico e Antártico. Todo paralelo da Terra possui um valor 
específico de latitude, que pode variar de 0º a 90º para o sul ou para o norte. 
Meridianos – são as linhas imaginárias traçadas verticalmente sobre o planeta ou paralelas ao eixo 
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de rotação terrestre. O principal meridiano é o de Greenwich, estabelecido a partir de uma 
convenção internacional. Todo meridiano da Terra possui um valor específico de longitude, que pode 
variar entre 0º e 180º para o leste ou para o oeste. 
Coordenadas geográficas– é a combinação do sistema de paralelos e meridianos com base 

nas longitudes e latitudes para endereçar todo e qualquer ponto da superfície terrestre. 
Curvas de nível– é uma linha ou curva imaginária que indica os pontos e áreas localizados sob uma 

mesma altitude e que possui a sua designação altimétrica feita por números representados em 
metros. 
Aerofotogrametria – é o registro de imagens a partir de fotografias áreas, sendo muito utilizado 
para a produção de mapas. 
SIG – sigla para Sistema de informação geográfica, é o conjunto de métodos e sistemas que 
permitem a análise, coleta, armazenamento e manipulação de informações sobre uma dada área do 
espaço geográfico. Utiliza, muitas vezes, técnicas e procedimentos tecnológicos, incluindo 
softwares, imagens de satélite e aparelhos eletrônicos em geral. 
 

ATIVIDADES: 
 

01 - Responda as questões abaixo: 

a) O que é a cartografia e como ela ajuda na representação do espaço geográfico? 
b) Explique os seguintes conceitos da cartografia: mapa, curvas de nível e coordenadas geográficas. 
c) Para que serve a legenda dentro de um mapa? 
 
02 -  os mapas temáticos , são aqueles mapas que mostram uma determinada situação que 
precisa ser especificado, como o mapa de climas, que nos mostram os climas de um lugar. 
Abaixo você tem três mapas. Fale qual é o tema de cada um: 

 
03 - Coloque na frente de cada frase o nome do conceito explicado: 
 

a) É a distância, medida em graus, entre qualquer ponto da superfície terrestre e a Linha do 

Equador, que é um traçado imaginário que se encontra a uma igual distância…………………..   

b) São as linhas imaginárias traçadas horizontalmente sobre o planeta ou perpendiculares ao eixo 

de rotação terrestre. …………………………….. 

c) São as linhas imaginárias traçadas verticalmente sobre o planeta ou paralelas ao eixo de rotação 

terrestre. O principal meridiano é o de Greenwich, ………………………… 

d) É a distância, medida em graus, entre qualquer ponto da superfície terrestre e o Meridiano de 

Greenwich, outra linha imaginária que é empregada para definir a separação dos hemisférios leste e 

oeste. ………………………………… 
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04 - Observe o mapa para responder a questão que 
segue: 

 
Sobre a localização do Brasil nas representações 
gráficas da Terra, assinale o que for correto. 
a) O Brasil se encontra em apenas um hemisfério: o Sul. 
b) O Brasil está localizado em dois hemisférios 
diferentes, a maior parte no hemisfério norte e uma 
pequena parte no hemisfério sul. 
c) O Brasil está localizado em três hemisférios 
diferentes. 
d) O Brasil está localizado em quatro hemisférios 
diferentes. 
e) O Brasil não é cortado por nenhuma das duas 
principais linhas imaginárias da Terra: o Meridiano de Greenwich e a Linha do Equador. 
 
HISTÓRIA 
 
Campo Temático: * Pré-história geral e do Brasil 
( Os povos indígenas originários do atual território brasileiro e seus hábitos) 
 

Objeto de Conhecimento: (EF06HI14/ES) Identificar e analisar diferentes formas de contato, 
adaptação ou exclusão entre populações em diferentes tempos e espaços, compreendendo as 
diferentes formas de organização presentes na África, Ásia, América e Europa.  
 

OS POVOS INDÍGENAS ORIGINÁRIOS DO ATUAL TERRITÓRIO BRASILEIRO E SEUS 
HÁBITOS 

Os índios brasileiros formam hoje um contigente que representa cerca de 0,47% da população 
brasileira . De acordo com o censo do IBGE (2010), há 896.917 indígenas no país, sendo que desse 
total, cerca de 60% vivem em terras indígenas , oficialmente reconhecidas pelo governo federal. 
Deste número. Deste número, 324.834 moram nas cidades e 572.083 moram em áreas rurais na 
região Norte.  
 
As 10 principais tribos indígenas no Brasil 

Segundo dados do Instituto Socioambiental (ISA) , as tribos que mais se destacam pelo número de 
habitantes são:  
GUARANI: Originários do tronco da família linguística tupi-guarani, os guaranis somam 85 mil 
habitantes no país . Eles vivem em diversos estados do Brasil e estão divididos em 3 grupos: Kaiowá 
, mbya e ñadevaesse.  
TICUNA : Pertecente a família linguística Ticuna , apresenta cerca de 50 mil habitantes , que estão 

na Amazônia , sobretudo as margens do Rio Solimões . Eles são considerados o maior grupo 
indígena que vive na região.  
CAINGANGUE: Proveniente do tronco da família linguística macro-jê . Os caingangues reúnem 
cerca de 45 mil pessoas . Estão em 4 estados do Brasil: São Paulo, Paraná , Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul.  
MACUXI: Da família linguística Karib, os macuxis encontram-se em grande parte no  
GUAJAJARA: Oriundos do tronco da família Tupi Guarani , os 27 mil Guajajara existentes moram 
no estado do Maranhão.  
TERENA : da família linguística aruak . Há cerca de 26 mil pessoas dessa etnia no território 
brasileiro. Encontram-se nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo. 
YANOMAMI: Da família linguística Yanomami , esse grupo reúne cerca de 26 mil pessoas nos 
estados do Amazonas e Roraima.  
XAVANTE : Originários do tronco da família macro-jê, os Xavantes tem uma população de 18 mil 
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habitantes , que estão concentrados em reservas indígenas no estado do Mato Grosso.  
POTIGUARA : Pertencem ao tronco da família linguística Tupi-Guarani. Os Potiguaras somam cerca 

de 18 mil pessoas no estado da Paraíba , Ceará , Pernambuco e Rio Grande do Norte.  
PATAXÓ : da Família linguística Pataxó , esse grupo reúne cerca de 12 mil pessoas nos estados da 

Bahia e Minas Gerais.  
 

A CULTURA INDIGENA  
A Cultura indígena é diversa, e cada etnia tem seus hábitos próprios e um jeito de se relacionar com 
o mundo. Ainda assim, muitas tribos compartilham modos de vida. A divisão de tarefas é muito clara 
nas sociedades indígenas, de modo que os homens ficam encarregados da caça, da defesa do 
território e das construções . Já as mulheres, se encarregam do plantio e colheita dos alimentos, 
além de cuidar das crianças e produzir os utensílios e adornos utilizados pela tribo.  
Religião indígena  
A religião indígena, a grosso modo, é panteísta, onde não existe somente uma figura relacionada a 
um criador. Nos rituais religiosos, os índios costumam reverenciar os seres ancestrais e a natureza.  
O Xamã, também conhecido de Pajé, é o responsável por fazer a mediação entre o mundo espiritual 
e o terreno. Os rituais variam entre as tribos e podem ocorrer pela forma de algumas substâncias 
(geralmente alucinógenas), as quais irão fazer a ligação entre os mundos espiritual e material.  
Arte indígena  
A arte indígena é extremamente rica e se manifesta na música, dança, arte plumária, cestaria, 

cerâmica, tecelagem e pintura corporal. O uso das cores e de certos materiais estão relacionados 

aos ritos de passagem, celebrações agrícolas e do cotidiano. 

História dos índios brasileiros  

Primeiros habitantes do Brasil, na época dos descobrimentos havia cerca de 5 milhões de indígenas 

espalhados por todo país.  

Quando os portugueses chegaram ao Brasil encontraram uma população indígena que habitava o 

litoral. Num primeiro momento, os contatos entre índios e brancos foram razoavelmente cordiais e 

marcados pelo escambo, ou seja, a troca de produtos.  

O trabalho de derrubar o pau-brasil e preparar a madeira para embarque que era realizado pelos 

indígenas, em troca de roupas , espelhos , colares, facas , serras e machado.  

Quando o português implantou um sistema colonial e prentendeu transformar o índio em escravo 

agrícola, segregou-os nos engenhos e privou-os da caça , da pesca e da luta contra os inimigos . 

Assim, instalou-se a relação entre indios e brancos. A Capitania de São Vicente ( São Paulo), nos 

séculos XVI e XVII,  foi o maior exemplo disso. De lá partiram as Bandeiras de caça ao índio, que 

promoviam verdadeiras guerras de extermínio.  

As populações indígenas perderam suas terras e sofreram um aniquilamento progressivo.  

Sociedade indígena na época colonial  

O índio brasileiro vivia em regime de comunidade primitiva, onde prevalecia a produção comunitária. 

O trabalho era dividido de acordo com o sexo e a idade. As mulheres cuidavam da lavoura , das 

crianças e cozinhavam. Plantava-se principalmente milho, feijão, mandioca, cará, batata-doce, 

abóbora e tabaco. Os homens caçavam , pescavam, construíam tabas , guerreavam e preparavam o 

solo para a lavoura. A alimentação obtida na caça, na pesca, na coleta e na lavoura era dividida 

entre todos os membros da comunidade.  

Os índios moravam em ocas, onde dormiam em redes e esteiras.  O conjunto de ocas formava a 

aldeia ou taba, construídas de sapê ou de plameira. Eram distribuídas em volta de um grande 

círculo. Várias tabas formavam uma tribo e um conjunto de tribos formava uma nação. Adoravam 

vários deuses , admitiam uma trindade superior composta por Guaraci ( o sol) , Jaci (a lua) e Perudá 

ou Rodá ( deus do amor). O chefe religioso da aldeia era o pajé , que possuia poderes mágicos. 

Herança cultural indígena  
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O povo brasileiro tem vários costumes herdados dos indígenas. Entre eles, destacam-se :  

 O uso da rede de dormir;  

 A utilização do milho, da mandioca , do guaraná e demais frutos nativos.  

 O emprego de várias ervas medicinais; 

 As técnicas de fabricação de canoas, jangadas e artefatos de palha e cipó;  

 O uso da queimada nas roças antes de fazer um novo plantio .  
A língua portuguesa falada em nosso país possui uma infinidade de palavras de origem indígena, 
como : Iara , Jaci, Itu, Itapetininga, Anhanguera , tapioca , beiju, pamonha, gamela, puçá, arapuca, 
dentre outras.  
Os índios contribuíram para a formação do povo brasileiro.  
 

ATIVIDADES  
01 -Diante das histórias dos povos que viveram no  Brasil, antes e depois da chegada dos 

portugueses, podemos afirmar que o termo usado para designar esses povos ( indios) é 
um termo perfeito devido :  

a) (   ) Ao carinho que os portugueses tiveram com os povos que aqui já se encontravam.  
b) (  ) Na verdade, foi um termo preconceituoso, pois esses povos tinham línguas e hábitos 

diferentes. 
c) (   ) Os portugueses buscavam, através do termo índio, melhorar o contato com os povos que 

aqui viviam.  
d) (   )  Todas as alternativas estão incorretas .  

 02 - Quando nos deparamos com nossa herança cultural, direcionadas pelos povos que aqui 
se encontravam. Os que já se encontravam que foram chamados de índios, os portugueses e 
os negros, podemos perceber que os hábitos culturais dos chamados “índios”, não 
influenciou a cultura brasileira  na atualidade devido:  

a) (   ) Para os portugueses , os povos que aqui viviam não tinham cultura.  
b) (  ) Na verdade, palavras, utensílios e a alimentação desses povos, também fazem parte da 

cultura brasileira.  
c) (   ) No decorrer da história, todo hábito cultural desses povos ( índios) foram proibidos.  
d) (   ) Todas as alternativas estão incorretas.  

03 - A religiosidade dos povos que aqui estavam antes dos portugueses, era direcionada:  

a) (   ) Pelos padres que tinham total respeito pela religião dos nativos (índios). 
b) (   ) Era o pajé , também chamado de Xamã, que conduzia todo ato religioso.  
c) (   ) Todas as alternativas estão corretas 
d) (   ) Todas as alternativas estão incorretas.  

04 -  Quando nos referimos a composição social desses povos, podemos destacar:  
a) A. (  ) Que não existia nenhum tipo de organização, pois eram nômades , e cada um direcionava 

seu próprio comportamento.  
b) B. (  ) O trabalho era dividido por sexo e idade. E tudo que era obtido, dividia-se entre todos os 

membros da comunidade.  
c) C. (  ) Quem cuidava das crianças e dos afazeres domésticos eram homens .  
d) D. (  ) Todas as alternativas estão corretas.  

05 -  No decorrer do tempo, a relação dos povos nativos, com os portugueses, passa a ficar 
cada vez mais conturbada, devido a :  
A. (   ) Foi devido ao fato de os portugueses não aceitarem que os nativos ( índios) fizessem a 

retirada do pau-brasil.  
B. (    ) Diante da necessidade do cultivo de cana-de-açúcar, os portugueses passaram a escravizar 

os verdadeiros donos da terra, erroneamente chamados de índios.  
C. (     ) Desde o início da cana-de-açúcar , os negros já iniciaram o processo de cultivo.  
D. (     ) Na verdade, toda relação de trabalho, sempre feita através de escambo.    
CIÊNCIAS 
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Uma boa dica é analisar os nutrientes, ou seja, a composição ou os componentes dos alimentos ao 

serem processados na digestão.  

Nutrientes (componentes dos 
alimentos) 

Função (ação no organismo) Fontes (onde encontrados) 

CARBOIDRATOS OU GLICÍ-
DEOS 

Principais energéticos, pois forne-
cem muitas calorias para a forma-
ção de energia para o organismo) 

Encontrados mais em alimentos de origem 
vegetal: Açúcares, doces, amidos, massas, 
pães, bolos, doces, biscoitos, frutas doces. 

LIPÍDEOS OU GORDURAS Fornecem energia e estruturam o 
nosso corpo 

Encontrados mais em alimentos de origem 
animal, na banha, óleos, azeite, manteiga, 
frituras 

PROTEÍNAS Compor e estruturar o nosso corpo. Mais em alimentos de origem animal, princi-
palmente em carnes (caças), leite e ovos. 

SAIS MINERAIS (cálcio- Ca, 
Ferro-Fe, sódio-Na,...) 

Regula o nosso organismos Principalmente em alimentos de frutos do 
mar e água. 

VITAMINAS (A, complexo B, C, 
D, E, K,...) 

Regula e protege o corpo Principalmente nos alimentos de origem 
vegetal, como frutas, legumes e verduras. 

Tendo em vista os quatro grupos de alimentos (segundo a ONU), em todas as refeições, ficamos 

atentos à variedade de nutrientes que devem ser ingeridos diariamente: 

GRUPOS DE ALIMENTOS FONTES NUTRIENTES 

GRUPO DOS CERAIS Vitaminas e carboidratos Massas, doces e grãos (arroz, feijão, lentilhas, 
trigo, fubá, farinha...) 

GRUPO DO LEITE Vitaminas, sais minerais, proteínas 
e gorduras 

Leite e seus derivados: manteiga, iogurte, quei-
jo, requeijão... 

GRUPO DAS HORTALIÇAS Vitaminas, sais minerais, carboidra-
tos 

Frutas, legumes, verduras em geral 

GRUPO DAS CARNES Proteínas, gorduras Caças (boi, porco, galinha, cabrito...) ovos e 
proteínas vegetais como soja e outros grãos.  

Além da água, o de maior porção diária (base da pirâmide dos alimentos) estão os alimentos de origem vege-

tal, grupo das hortaliças e grupo dos cerais; e o de menor porção (topo da pirâmide dos alimentos), estão os 

alimentos mais calóricos do grupo das carnes e do leite. 

Dez passos para a alimentação saudável 

1. Fazer de alimentos in natura ou minimamente processados 

a base da alimentação. 

2. Utilizar óleos, sal e açúcar em pequenas quantidades [...]. 

3. Limitar o consumo de alimentos processados. 

4. Evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. 

5. Comer com regularidade e atenção, em ambientes apropria-

dos e, 

Sempre que possível, com companhia. 

6. Fazer compras em locais que ofertem variedades de alimen-

tos innatura ou minimamente processados. 

7. Desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias. 

8. [...] Dar à alimentação o [tempo] que ela merece. 

9. Dar preferência [...] A [...] Refeições feitas na hora. 

10. Ser crítico quanto a informações [de] propagandas comer-

ciais 

Alimentos in natura: essencialmente partes de plantas ou de 

animais. Exemplos: carnes, verduras, legumes e frutas. 

Alimentos minimamente processados: quando são submetidos 

a processos que não envolvam agregação de substâncias ao 

alimento original, como limpeza, moagem e pasteurização. 

Exemplos: arroz, feijão, lentilhas, cogumelos, frutas secas e 

sucos de frutas sem adição de açúcar ou outras substâncias; 

castanhas ou nozes sem sal ou açúcar; farinhas de mandioca, 

de milho, de tapioca, de trigo, ou massas frescas. 
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Alimentos processados: são fabricados pela indústria, com adição de sal ou açúcar, para torná-los duráveis, 

mais palatáveis e atraentes. Exemplos: conservas em salmoura (cenoura, pepino, ervilha, milho); compotas 

de frutas; carnes salgadas e defumadas; sardinha e atum de latinha; queijos e pães. 

Alimentos ultraprocessados: são formulações industriais, em geral [...]. Contêm aditivos. Exemplos: salsichas, 

biscoitos, geleias, sorvetes, chocolates, molhos, misturas para bolos, “barras energéticas”, sopas prontas, 

macarrão e temperos 

 

Saúde e nutrição 

Muitos componentes da alimentação dos brasileiros são associa-

dos ao desenvolvimento de doenças, como câncer, problemas 

cardíacos, obesidade e outras enfermidades crônicas, como o 

diabetes. [...] 

O tipo de preparo do alimento também influencia no risco de do-

enças. Ao fritar, grelhar ou preparar carnes na brasa a temperatu-

ras muito elevadas, por exemplo, podem ser criados compostos 

que aumentam o risco de câncer de estômago. Por isso, métodos 

de cozimento que usam baixas temperaturas são escolhas mais 

saudáveis, como vapor, fervura, ensopados, guisados, cozidos ou 

assados. [...] 

A adoção de uma alimentação saudável previne o surgimento de 

doenças crônicas e melhora a qualidade de vida. Frutas, verdu-

ras, legumes e cereais integrais contêm vitaminas, fibras e outros 

compostos, que auxiliam as defesas naturais do corpo e devem 

ser ingeridos com frequência. 

As fibras, apesar de não serem digeridas pelo organismo, ajudam 

a regularizar o funcionamento do intestino, reduzindo o tempo de 

contato de substâncias nocivas com a parede do intestino grosso. 

A ingestão de vitaminas em comprimidos não substitui uma boa 

alimentação. Os nutrientes protetores só funcionam quando con-

sumidos por meio dos alimentos. O uso de vitaminas e outros 

nutrientes isolados na forma de suplementos não é recomendável 

para prevenção do câncer. 

Os bons hábitos alimentares vão funcionar como fator protetor se forem adotados ao longo da vida. Nesse 

aspecto devem ser valorizados e incentivados antigos hábitos alimentares do brasileiro, como o consumo de 

arroz com feijão.                                                                                 

 

ATIVIDADES 

(resolva numa cópia e ou redija e resolva em seu caderno de atividades de ciências) 

1)Analise as falas das pessoas abaixo e marque aquelas que promove vida e hábitos 

saudáveis: 
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4- Com as sugestões das porções abaixo e as indicações do texto sobre um cardápio saudá-

vel de acordo com os grupos dos alimentos, monte uma sugestão de cardápio para cada re-

feição: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Café da manhã 

Almoço 

Lanche da tarde 
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5-ENUMERE COMO SE PEDE NAS FIGURAS DE 

ALIIMENTOS ABAIXO: 

- ESCREVA 1 EM UM ALIMENTO DO GRUPO 

DAS HORTALISTAS: 

-ESCREVA Nº 2 NUM ALIMENTO DO GRUPO 

DO LEITE; 

- ESCREVA Nº 3 NUM ALIMENTO RICO EM 

CARBIODRATOS; 

- ESCREVA Nº 4 NUM ALIMENTO DO GRUPO 

DOS CEREIAS; 

- ESCREVA Nº 5 NUM ALIMENTO RICO EM VI-

TAMINA C; 

 

 

 

 

INGLÊS 

Objetivos de aprendizagem ou habilidade:  

EF06LI24- investigar o alcance da língua inglesa no mundo, como língua materna é oficial.  

Hello Class,  

How are you?  

ATIVIDADES 

Hoje continuaremos nosso estudo com o verbo TO BE.  

01 - Complete as frases com os pronomes pessoais em inglês: he, she, it, we, they , que substi-

tuem os nomes:  
 

EXEMPLO:  Mike is ten years old. 

HE  is ten years old 

a)  Tim and I are friends.______ are friends. 

b) Elena is a teacher.______ is a teacher. 

c) The house is old.______ is old. 

d) Carol and Pedro are from Spain.______ are from Spain. 

e)  The  boys are in the kitchen._______ are in the kitchen.
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02 -  Complete as frases com o verbo to be na forma longa e contraída. 

 

a) They ______ in the garden. They ______ in the garden. 

b) She _______ at home. She _______ at home. 

c) We ________ happy. We ________ happy. 

d) I __________ hungry. I __________ hungry. 

e) He ________ at home. He ________ at home. 

f) I ________ thirsty. I ________ thirsty. 

g) Ann ________ a doctor. Ann ________ a doctor. 

h) She ________ in the room. She ________ in the room. 

i) They ________ English. They ________ English. 

 

03 -  Complete com o verbo to be (am, is ou are). 

 

Hello, I _______ Nick and this ______Peter. We______ friends. Peter_______ nine and I______ 

ten. Peter and I _______from Salvador. We ______students at Anglo School. 

04 -  Traduza a atividade 03 para o português:  

 

ARTES 

 

Textura é o aspecto de uma superfície ou seja, a "pele" de uma forma, que permite identificá-la e 

distingui-la de outras formas. Quando tocamos ou olhamos para um objeto ou superfície sentimos se 

a sua pele é lisa, rugosa, macia, áspera ou ondulada. A textura é, por isso, uma sensação visual ou 

táctil.  

Texturas naturais: Aquelas que resultam da intervenção natural do meio ambiente ou que 

caracterizam o aspecto exterior das formas e coisas existentes na Natureza Ex.: Cascas de troncos 

deárvores, madeira, folhas, rochosa folha é uma textura muito diferente porque ela pode ser tirado 

em folha (sufite) e fica em alto relevo.Textura gráfica  

Quanto à execução gráfica para obter texturas artificiais, pode-se utilizar os seguintes processos: 

fricção, impressão, decalque e construção.  

Texturas Artificiais: São aquelas que resultam da intervenção humana através da utilização de 

materiais e instrumentos devidamente manipulados. O Homem desde sempre tenta criar nas 

Campo de Experiência: ARTES 
IDENTIFICAR E APRECIAR FORMAS DISTINTAS DAS ARTES VISUAIS TRADICIONAIS E  
CONTEMPORANEAS. 
Habilidades: EF15AR01-ES 
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superfícies/objetos, texturas idênticas às criadas na Natureza, logo elas são o reflexo do modo como 

expressamos o nosso entendimento do mundo que nos rodeia. Dependem da manipulação das 

matérias e das técnicas utilizadas e do modo como utilizamos as linguagens plásticas. Por meio de 

elementos lineares, pontuais, de manchas, incisões, etc, podemos criar texturas com características 

ornamentais ou funcionais 

ATIVIDADE 

01 - Em seu caderno produza uma textura natural e artificial, use sua criatividade. Utilize tinta, 

pedaços de papel etc.  

EXEMPLO: 

 
 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Educação Física -Esporte de precisão = BOLICHE 

 

 Nessa primeira coletânea do segundo 

trimestre vamos estudar o boliche, hoje conhecido 

como um esporte de precisão, porque a principal 

habilidade é a “MIRA”, não sendo necessário ser 

forte ou rápido! 

 A história do boliche é indefinida, sendo que 

há várias possibilidades. Uma delas é que um 

arqueólogo teria encontrado, na tumba de uma 

criança egípcia, um jogo similar ao boliche, que 

tinha pinos e bolas primitivas. Também foi 

encontrada por um grupo de arqueólogos, em 2007 uma tumba nunca vista igual. Nessa tumba 

havia uma espécie de salão de jogos semelhante ao do boliche. O achado foi identificado como da 

dinastia de Ptolomeu, que durou de 332 a.C. à 30 d.C. No séc. XII surgiu o boliche na grama, porém 
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o esporte ficou tão popular que a prática foi proibida pelo rei Eduardo que temeu que o arco fosse 

menos praticado e assim enfraquece as defesas do reino. No séc. XIX nos Estados Unidos, o 

boliche se modificou. Nessa época foi acrescentado um pino no boliche, ficando assim com os 10 

pinos que são usados atualmente. Na Europa, em alguns locais, ainda se usa 9 pinos nas partidas. 

ATIVIDADE 

01 - Sobre o boliche responda: 

 Descreva com suas palavras o que é o boliche. 

 O que significa no boliche o STRIKE‽  

02 - Momento prático de confecção dos pinos do boliche seguido pela prática em família ou 

entre amigos. 

Objetos utilizados: 

- 5 garrafas de água mineral ou garrafa pet, sendo do mesmo modelo! 

- Durex colorido. 

- Uma bola, com relevante peso. 

 Modo de confecção: Cada garrafa deve conter dois dedos de água no seu fundo, devem ser 

numeradas de 1 a 5 com o durex, assim como um design na própria garrafa com esse durex, 

demarcar no chão a posição das garrafas e o local de onde será lançada a bola. OBS: No início de 

cada aula estarei postando um vídeo explicando os procedimentos. 

Bom jogo a todos! 

 


