
 

 

Agenda semanal de atividade não presenciais (ou presenciais mediadas por tecnologias) – 6º ANO –  

12ª Semana – 01 a 05 de junho de 2020 

Dias Professor/ 

Disciplina 

Conteúdo/Atividade  

 

01/06 

(segunda-

feira) 

 

 

 

 

 

 

Inglês (Laura) 
Página 56 – nº 12,13 e 14 

Literatura 

(Flausina) 

CORREÇÃO: Trabalho literário - A invenção de Hugo Cabret 

 

VIDEOCONFERÊNCIA 

ATENÇÃO: hoje haverá uma videoconferência 

às 09h pelo aplicativo Zoom. (enviarei o link pelo 

grupo de whatsApp) 

 
 

Gramática 

(Silvia) 

 

 

VIDEOCONFERÊNCIA 

ATENÇÃO: hoje haverá uma videoconferência 

às 10h pelo aplicativo Zoom. 

 

- Assistir videoaula sobre “Verbo” que está disponível no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Umja9xtlcwg 

- Responder a ficha sobre verbos. 

- Data de entrega: 01/06/2020 

- Fazer devolutiva pelo WhatsApp e videoconferência. 

Arte 

(Eliézer) 

 

O tema a ser estudado essa semana será disponibilizado em vídeo aula, 

amanhã (02/06) no grupo de estudo. Fiquem atentos! 

Cooperativismo 

(Hélio de Deus) 

- Responder as atividades da página 38. 

Questões: 01 a 03 

- data de entrega: 08/06 

✔ Enviar as atividades pelo privado (WhatsApp –  9 9900-1946) 
✔ Caso tenha dúvidas, estou à disposição. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Umja9xtlcwg


 

 

 

Cálculo 

(Rosimar) 

 

VIDEOCONFERÊNCIA 

 ATENÇÃO: hoje haverá uma 

videoconferência das 14h às 15h pelo 

aplicativo Zoom. Enviarei o link no 

grupo de WhatsApp. 

 Assunto: Mínimo múltiplocomum e 

Máximo divisor comum. 

 

 

02/06 

(Terça-

feira) 

História  

(Ana Cristina) 

Faça a leitura do Tema 2-EGITO, TERRA DOS FARAÓS   

Ativ. 1- Qual era a importância do faraó no Egito? Como era o seu poder? 

Ativ.  3- Como era a vida e o trabalho no Egito? 

Ativ. 4- Quais eram os colaboradores do faraó, ou seja, quais eram os 

funcionários mais importantes? 

Data da entrega: 03-06 pelo whatsapp 

Redação 

(Flausina) 

 

VIDEOCONFERÊNCIA 

ATENÇÃO: hoje haverá uma videoconferência 

às 09h pelo aplicativo Zoom. (enviarei o link pelo 

grupo de whatsApp) 

 

Gênero: Verbete de enciclopédia 

Após a videoconferência pense em algo relacionado ao tema escolhido 

durante a aula e crie seu verbete no Caderno de Produção Textual. 

Não se esqueça de colar ao lado do texto uma imagem pertinente ao assunto 

que escolher escrever. Lembre-se, também, de que seu verbete deve seguir a 

estrutura já estudada desse gênero textual. 

Data da entrega: Enviar foto de sua produção até o dia 05/06, pelo 

WhatsApp da professora. 

Geometria 

(Mattheus) 
 Assistir as videoaulas sobre Polígonos e ler no livro didático, páginas 192 a 

194 (LIVRO 2). 

 Links das videoaulas: https://www.youtube.com/watch?v=Z2TaXYyJqws 

https://www.youtube.com/watch?v=B-Xq9UR7hSI 

https://www.youtube.com/watch?v=yYajR5JJqDw 

  Resolver, no caderno, os exercícios, página 195, números 1 a 5. 

 Data da entrega: 02/06 (Privado do WhatsApp – 9 84722171); 

Obs.: As correções das atividades estarão disponíveis no Google 

Classroom (Código: 55xfqy3) sempre nos dias das aulas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2TaXYyJqws
https://www.youtube.com/watch?v=B-Xq9UR7hSI
https://www.youtube.com/watch?v=yYajR5JJqDw


 

 

Inglês (Laura) 

 
Fazer os exercícios da página 56 – nº 12, 13 e 14. 

 

 

VIDEOCONFERÊNCIA 

ATENÇÃO: hoje haverá uma videoconferência 

das 09h50min às 10h30min. (MConf-Mobile) 

 
 

Ciências 

(Wilma) 

Assistir as aulas sobre o solo: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pepO-rPFQsU 

https://www.youtube.com/watch?v=l0EyA9dnVMY 

 

Com base nessas aulas que você assistiu e nostemas 2 e  3 da Unidade 4 

(Livro vol. 2), responda as questões  3, 4 e 5 da página 373. 

 

Data da entrega: 04/06 pelo WhatsApp. 

 

03/06 

 (quarta-

feira) 

 

Cálculo 

(Rosimar) 

 

Resolução das atividades do livro 2, página 130 , números  9 à 12.  

Data de entrega: 04/06pelo WhatsApp 999321411. 

Geografia 

(Júnior) 

 

VIDEOCONFERÊNCIA 

ATENÇÃO: hoje haverá uma videoconferência 

às 09h para introdução do conteúdo: os processos 

de formação e transformação do relevo. 

Local: Zoom. 

 

 

Geometria 

(Mattheus) 
 Assistir as videoaulas sobre Polígonos Regulares. 

 Links das videoaulas:  

 https://www.youtube.com/watch?v=Ieeu2MTRZ80 

https://www.youtube.com/watch?v=uOyO_7dWC_E 

  Resolver, no caderno, os exercícios, página 209, números 1 a 4 

(LIVRO 2). 

 Data da entrega: 03/06 (Privado do WhatsApp – 9 84722171); 

 Obs.: As correções das atividades estarão disponíveis no Google 

Classroom (Código: 55xfqy3) sempre nos dias das aulas. 

https://www.youtube.com/watch?v=pepO-rPFQsU
https://www.youtube.com/watch?v=l0EyA9dnVMY
https://www.youtube.com/watch?v=Ieeu2MTRZ80
https://www.youtube.com/watch?v=uOyO_7dWC_E


 

História 

 (Ana Cristina) 

 

Ativ. 1- Releia o Tema 2 e resolva a questão 2 da pág. 258 (SESSÃO: 

ORGANIZAR O CONHECIMENTO). Capriche na criação das perguntas! 

VALOR: 1,0 

Ativ. 2  Resolva  a questão 3 - (letra B) da  pág. 259. 

Data de entrega: 04/06 pelo WhatsApp. 

 

VIDEOCONFERÊNCIA 

ATENÇÃO: hoje haverá uma videoconferência 

das 10h as 10h40min pelo aplicativo Zoom. 

(VALOR: 1,0 para quem participar) 
 

Educação Física 

(José Lucas) 

Realizar a leitura do texto sobre Jogos e brincadeiras e responder as questões 

no caderno ou na ficha fotografar e enviar pelo e-mail.  

Data da entrega: 10/06/2020 

Enviar pelo e-mail: jose.junior@seduc.go.gov.br 

 

04/06 - 

(quinta-

feira) 

 

 

Geografia 

(Júnior) 

 

Responder no caderno a questão 08 da página 299. 

Código para acesso à Sala de aula do Google Classroom: c2wby3h 

Data da entrega: 16/06 

Enviar pelo WhatsApp. 

 

 

Ciências 

(Wilma) 
Assistir a aula sobre o manejo e a erosão do solo: 

https://www.youtube.com/watch?v=nfIS96-rCtw 

Com base nessa aula que você assistiu e no tema 4 da Unidade 4 (Livro vol. 

2), responda as questões 5, 6 e 7 da página 381. 

 Data da entrega: 09/06 pelo WZ. 

Cálculo 

(Rosimar) 

 

Assistir ao vídeo sobre múltiplos e divisores de um número natural e anotar 

as informaçõesno caderno. https://youtu.be/VeRkaNieSxY 

                      Data de entrega: 05/06 pelo WhatsApp 999321411 

Ensino 

Religioso 

(Ana Cristina) 

 

VIDEOCONFERÊNCIA 

ATENÇÃO: hoje haverá uma videoconferência 

das 14h às 14h40min pelo aplicativo Zoom. 

(VALOR: 1,0 para quem participar) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nfIS96-rCtw
https://youtu.be/VeRkaNieSxY


 

Objetivo: debate sobre o texto “O sentido da vida”- ficha complementar. Faça 

a leitura da ficha complementar: “QUEM É O NOSSO PRÓXIMO” e 

responda as questões. VALOR: 2,0 

 Entrega pelo 05/06 whatsapp. 

 

 

 

05/06 

(sexta-

feira) 

 

Redação 

(Flausina) 

Gênero: Leis e estatutos 

Leia os textos das páginas 50 a 55 do livro – vol. 2 e responda no Caderno de 

Redação as questões de 1 a 3 sobre As leis e estatutos, da página 58. 

Faremos a correção dessa atividade por videoconferência, terça-feira (09/06), 

às 9horas. 

História  

 (Ana Cristina) 

Ativ. 1- Leia o Tema 3- A VIDA E A MORTE NO EGITO. 

Ativ. 2- Descreva como era feito o processo de mumificação. 

Ativ. 3- Releia a pág.263e explique porque era importante aprender a ler ou 

ser ESCRIBA no Egito. 

ATIVIDADE EXTRA: VALOR 2,0 pts. (Leia e resolva as questões 

objetivas: – pág. 425 nº 2, pág. 426 nº 1, 2 e 3 e a pág. 427 nº4 e 5). 

OBS. ENVIE APENAS O GABARITO. Em caso de dúvidas, entre em 

contato com a professora. 

 Entrega: 05/06 pelo WhatsApp. 

Cálculo 

(Rosimar) 

 

Resolução das atividades do livro 2, página 133 , números 1 a 6.  

Data de entrega: 10/06pelo WhatsApp 999321411 

 

Literatura 

(Flausina) 

Leitura e interpretação 

 

Leia os textos das páginas 50 a 55 do livro – vol. 2 – e responda, no Caderno 

de Literatura, todas as questões da página 56 e a questão 6 (até a letra E) da 

página 57. 

Após concluir seu registro (de forma completa) acesse a sala de Literatura no 

Google Classroom e faça a correção de suas respostas. 

Data da entrega: Enviar foto de suas repostas hoje (05/06), pelo WhatsApp 

da professora. 

 

Inglês (Laura) 
 
Fazer o exercício da página 138 – nº 1. 

 


