
 

 

Agenda semanal de atividade não presenciaisou presenciais mediadas por tecnologias – 6º ANO - 11ª 

Semana – 25 a 29 de maio de 2020 

Dias Professor/ 

Disciplina 

Conteúdo/Atividade  

 

25/05 

(segunda-

feira) 

 

 

 

 

 

 

Inglês (Laura) 
 Na terça-feira (26/05) a professora postará, nos grupos de WhatsApp, 

as aulas gravadas, referentes aos conteúdos que serão trabalhados no 

segundo bimestre. 

 Enviar as fotos das páginas do livro no meu e-mail, identificando o 

nome do aluno e a série: laura.rodrigues10@gmail.com 

 Fazer a atividade da página 49 – nº 9 e 10. 

Literatura 

(Flausina) 

Foram postados mais 8 livros no Google Classrooom, escolha um para ler e, 

depois, registre um resumo da história no Diário de Leitura. Lembre-se de 

organizar bem suas ideias e de apresentar um resumo breve, porém, coerente 

à história lida. 

Data da entrega: Envie foto do resumo até o dia 29/05 (sexta-feira) para o 

WhatsApp da professora. 

Gramática 

(Silvia) 

- Assistir videoaula sobre “O que é verbo – Parte 1” - no link: 

https://youtu.be/PaKdNkMhRNE 

- Responder, no caderno, as atividades 1, 4 e 5 das páginas 69 a 71 do livro 2. 

 

VIDEOCONFERÊNCIA 

ATENÇÃO: amanhã, dia 26/05 haverá uma 

videoconferência às 10h pelo aplicativo Zoom. 

 

 

- Data de entrega- dia 26/05 à tarde.Fazer devolutiva pelo WhatsApp. 

Arte 

(Eliézer) 

 

Vídeo para discussão será disponibilizado na segunda feira a partir das 

09h00min horas. 

 

Leitura das páginas: 100 a 105 - Façam a atividade da página: 102 

Enviar foto da atividade pelo Google Classroom - Código para acesso: 

cm5bd6f 

 

Data da entrega: 30/05 

Cooperativismo 

(Hélio de Deus) 

- Responder as atividades da página 37. 

Questões: 6  e 7. - data de entrega: 01/06 

✔ Enviar as atividades pelo privado (WhatsApp –  9 9900-1946) 

✔ Caso tenha dúvidas, estou à disposição. 

mailto:laura.rodrigues10@gmail.com
https://youtu.be/PaKdNkMhRNE


 

 

 

26/05 

(Terça-

feira) 

História  

(Ana Cristina) 

Assista as vídeo aulas 1 e 2 – sobre os mesopotâmicos e faça a leitura das 

págs. 248 a 253 – Livro 2. 

LINK:https://youtu.be/uoiQT5QKbI0 

LINK:https://youtu.be/4PRtjLg1ssA 

Ativ. 1-Resolva a pág.248. 

Ativ.  2-Explique o que significa MESOPOTÂMIA. 

Ativ.  3- Qual era a base da economia na Mesopotâmia 

Data da entrega: 28/05 pelo WHATSAPP 

Redação 

(Flausina) 

Gênero: Verbete de enciclopédia. 

 

 

VIDEOCONFERÊNCIA 

Participar da videoconferência às 09 horas. 

  

Geometria 

(Mattheus) 
 Assistir a videoaula sobre Coordenadas Cartesianas e ler no livro didático, 

páginas 189 e 190 (LIVRO 2). 

 Link da videoaula: https://www.youtube.com/watch?v=S-XgwNioHCA 

  Resolver, no caderno, os exercícios, página 191, números 1 a 3. 

 Data da entrega: 26/05 (Privado do WhatsApp – 9 84722171); 

Obs.: As correções das atividades estarão disponíveis no Google 

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

Inglês (Laura) Fazer as atividades da página 51 – nº 4, 5 e 6. 

Ciências 

(Wilma) 

Assistir a aula em live do SFB sobre as rochas:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=zyh4G5-eUJY 

 

Com base nessa aula que você assistiu e no tema 2 da Unidade 4 (Livro vol. 

2), responda às questões  1 e 2 da página 373. 

 

Data da entrega: 28/05pelo whatsApp. 

 

27/05 

 (quarta-

feira) 

Cálculo 

(Rosimar) 

Resolução das atividades do livro 2, página 129 ( vamos praticar), números 1 

à 4.  

Data de entrega: 28/05pelo WhatsApp 999321411. 

Geografia 

(Júnior) 

Assistir a vídeo aula: Relevo terrestre. 

https://www.youtube.com/watch?v=tNY-6Z-ruew 

https://youtu.be/uoiQT5QKbI0
https://youtu.be/4PRtjLg1ssA
https://www.youtube.com/watch?v=S-XgwNioHCA
https://www.youtube.com/watch?v=zyh4G5-eUJY
https://www.youtube.com/watch?v=tNY-6Z-ruew


 

Ler o tema 04: As principais formas do relevo terrestre (P. 292 a 294) 

Geometria 

(Mattheus) 
 Resolver no caderno, a Lista de Exercícios Complementares 

Coordenadas Cartesianas, números 1 a 5. 

  Data da entrega: 27/05 (Privado do WhatsApp – 9 84722171) 

 Obs.: As correções das atividades estarão disponíveis no Google 

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

História 

 (Ana Cristina) 

Assista as vídeo aulas 3 e 4 sobre os mesopotâmicos  

LINK:https://youtu.be/J2eVgtyAlbA 

LINK;https://youtu.be/R8Hy6wkJutk 

 

Ativ. 1- Releia o CÓDIGO DE HAMURABI pág. 250. 

Ativ. 2- Pesquise em outras fontes mais informações sobre esse código e 

registre no caderno. 

Ativ. 3- Escolha um dos artigos desse código e represente-o com desenho. 

Ativ. 4- Explique como alguém se tornava escravo na Mesopotâmia.  

 

VIDEOCONFERÊNCIA 

ATENÇÃO: amanhã, dia 28/05 haverá uma 

videoconferência às 14h30min, pelo aplicativo 

Zoom, para tirar as dúvidas e corrigir as tarefas 

da semana. 

Entregar pelo WHATSAPP na próxima aula. 

Educação Física 

(José Lucas) 

 

 Atividade anexa ao site da escola para ser entregue até o dia 29.05.2020 pelo 

e-mail:      jose.junior@seduc.go.gov.br ou pelo whatsapp98508-7745 

 

 

28/05 - 

(quinta-

feira) 

 

 

Geografia 

(Júnior) 

Responder as atividades de 1 a 5 da página 298. Obs.: livro 02. 

Entregar dia 06/06 pelo WhatsApp. 

 

Ciências 

(Wilma) 
Ler o texto “Pensar Ciência” das páginas 382 e 383 e resolver as atividades 

propostas na página 383.  

 Data da entrega: 02/06 pelo whatsApp 

Cálculo 

(Rosimar) 

Resolução das atividades do livro 2, página 130, números 5 à 8.  

Data de entrega: 29/05pelo WhatsApp 999321411. 

VIDEOCONFERÊNCIA 

https://youtu.be/J2eVgtyAlbA
https://youtu.be/R8Hy6wkJutk
mailto:jose.junior@seduc.go.gov.br


 

 

 Assunto: Operações com frações. 

 

 Horário: 13h às 14h. No ZOOM . 

No dia enviarei o link. 

  

Ensino 

Religioso 

(Ana Cristina) 

Faça a leitura e resolução da ficha complementar 

Data de entrega: próxima aula pelo WHATSAPP. 

 

 

 

29/05 

(sexta-

feira) 

 

Redação 

(Flausina) 

Gênero: Verbete de enciclopédia 

Leia o texto da página 37 do livro – vol. 2 – e responda as questões das 

páginas 38 e 39.  

Após concluir seu registro de forma completa, acesse a sala de Redação no 

Google Classroom e faça a correção de suas respostas. 

Data da entrega: Enviar foto de suas repostas hoje (29/05), pelo WhatsApp 

da professora. 

História  

 (Ana Cristina) 

Ativ. 1- Releia as págs. 249 e 250. 

Ativ. 2- Antes de formar os impérios mesopotâmicos, como era a organização 

politica dos povos dessa região? 

Ativ.3- Como era a escrita dos sumérios? 

Livro 2 

Data da entrega: 19/05 pelo WhatsApp. 

Cálculo 

(Rosimar) 

Assistir aos vídeos com explicação e atividades sobre operações com frações. 

https://youtu.be/Q275QgLec6Q e https://youtu.be/mWcU8BOxIrc 

 

QUALQUER DÚVIDA ESTAREI À DISPOSIÇÃO 

VIA  

WhatsApp. 

DURANTE A SEMANA POSTAREI VÍDEOS NO GOOGLE 

SALA DE AULA PARA AJUDAR NA FIXAÇÃO DO 

CONTEÚDO. AMO VOCÊS!! 

 
 

Literatura 

(Flausina) 

Vamos continuar nossa “análise” da obra A invenção de Hugo Cabret?Assista 

ao vídeo “GEORGES MÉLIÈS | O Verdadeiro Inventor do Cinema” 

acessando o link abaixo. 

https://www.youtube.com/watch?v=xHuomWmEA1w 

Após o vídeo, responda a Atividade Complementar que estará disponível na 

sala de Literatura no Classroom.Código de acesso: xopytip 

Faremos a correção dessa atividade por videoconferência, segunda-feira 

https://youtu.be/Q275QgLec6Q
https://youtu.be/mWcU8BOxIrc
https://www.youtube.com/watch?v=xHuomWmEA1w


 

(01/06), às 09horas. 

Inglês (Laura) Fazer as atividades da página 54 – nº 1, 2 e 3 

 


