
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADES DIDÁTICAS PEDAGÓGICAS PARA ALUNOS DO ENSINO  

FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS- PORTUGUÊS 

6º ANO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL FUNDAMENTAL DE ENSINO 

 



 

 

 

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO JOÃO DE MERITI 
Dr. João Ferreira Neto 

Prefeito 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
Bruno Correa 

Secretário 
 

SUBSECRETARIA PEDAGÓGICA 
Rita de Cassia Barbosa 

Subsecretária 
 

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO EDUCACIONAL 
Helio Porto 

Subsecretário 
 

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
André Jorge de Oliveira Ribeiro 

Subsecretário 
 

SUPERINTENDENCIA DE EDUCAÇÃO OU PEDAGÓGICA 
Silma Cleris 

Superintendente 
 

COORDENADORIA DE ENSINO 
Cristiane Alves 
Coordenadora 

 
EQUIPE DA SUBSECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

Coordenadoria Articulação Comunidade/Escola – Keila Carvalho 
Coordenadoria de Estatística – Vânia Ignácio e Elaine Silva 

Coordenadoria de Projetos – Leila Seabra 
Assessoria Pedagógica e Orientação Pedagógica Educacional – Áurea Lobo e Marcia 

Branquinho 
Comunicação – Angelita Vale e Marcelo Souza 

Educação de Jovens e Adultos – Fabiana Maciel 
Educação Especial – Elilze Lessa 

Educação Infantil – Zenaide Rosa e Véra Lúcia Andrade 
Ensino Fundamental Anos finais – Bianca Sarmento 

Formação Continuada – Marlies Bengio 
MEPIRD – André Moraes 

Educação Integral – Paloma Rocha 
Programa Correção de Fluxo – Marilena Oliveira 

Programa Saúde na Escola – Sara Coe 
 

PROFESSORES PARTICIPANTES 
Professores:  Alana Crilanovichs, Alda,  Ana Claudia Souza de Mattos Silva; Cíntia Carnaúba, 
Edneide, Eliane,   Helane Machado Costa Ponte, Lenita, Nilcea  Julio Agapito, Patrícia Maria da 
Mota, Samanta Marques, Sandra Soares Carneiro. 
 

 



 

 

 

Estado do Rio de Janeiro 

Prefeitura da Cidade de São João de Meriti 

Secretaria Municipal de Educação 

Subsecretaria de Educação 

 

Palavra do Secretário de Educação 

Olá, Sr(a)s Pais e/ou Responsáveis! 

A prefeitura da Cidade de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de 

Educação, disponibiliza o material para o acompanhamento da aprendizagem à 

distância, que será realizado em parceria entre o município e a família, como aponta 

nossa Constituiçao Federal de 1988, artigo 205: “A educação, direito de todos 

e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho". 

Precisamos também entender o desafio de construir em tão pouco tempo a 

educação  à distância. Já utilizamos no nosso dia a dia a comunicação virtual, por meio 

de tecnologias diversificadas, e pretendemos usar esse mesmo material para levar a 

informação necessária para auxiliar à aprendizagem dos nossos alunos. Para que essa 

ação dê certo, contamos com sua colaboração e parceria. Ainda estamos em construção 

desse processo, sua observação (críticas e sugestões) nos farão melhorar. Porém, seu 

empenho em organizar esse tempo para a realização das atividades apresentadas é o que 

garantirá o   sucesso para cada um de nossos alunos!             

O material poderá ser usado online ou baixado e impresso para ser respondido. 

Seguindo o passo a passo, conseguiremos realizar as atividades! 

Conversem com seus amigos de sala de aula pelo whatApp sobre como combater o 

coronavírus, tirando as dúvidas daqueles que por ventura ainda não souberem se 

prevenir. 

Pesquisem em sites oficiais para que não haja dúvida quanto à prevenção, evitando 

assim as fakenews que trazem somente o Pânico e transtornos à sociedade. É 

recomendado também que nos seus status sejam colocados avisos de forma de 

prevenção da doença para que os familiares e amigos sejam constantemente lembrados 

quanto ao controle do vírus. 

Devemos lembrar que vocês jovens são também responsáveis pela sociedade e que cada 

um deve fazer a sua parte no que cabe esclarecer as pessoas ao redor. 

 

Vocês podem falar conosco pelos contatos da sua escola! 

 

Juntos somos mais fortes e conseguiremos enfrentar esse tempo até retornamos à sala de 

aula! 

Bruno Correia 

Secretário Municipal de Educação 

Dr. João Ferreira Neto 

Prefeito  



 

Prefeitura da Cidade de São João de Meriti 

Prefeitura da Cidade de São João de Meriti 

Secretaria Municipal de Educação 

Subsecretaria de Educação 

 

 

 

 

 

 

 

Olá, querido (a) aluno(a), estudar é importante, mas cuidar da nossa saúde também. 

Antes de estudar lembre-se de lavar bem as mãos, utilizar álcool em gel quando 

necessário, evitem lugares com aglomeração de pessoas. Fiquem em casa!  Abraços e 

bons estudos! 

 

Conteúdo: Linguagem verbal e não verbal. 

A comunicação faz parte da visa social do ser humano, em nosso cotidiano, a todo 

momento, estamos nos comunicando. O ato de comunicação pode acontecer das mais 

variadas maneiras: por palavras, gestos, expressões, cores, sinais ,imagens, sons, 

movimentos etc...Dentre as diversas formas de linguagem, há uma especial que permite 

a comunicação por meio de códigos linguísticos: a língua. 

É através da língua que organizamos o próprio pensamento, então a língua é um 

elemento fundamental para a interação e comunicação entre as pessoas. 

Língua: E um conjunto de palavras que permitem a comunicação de um determinado 

grupo de pessoas. Ex. Português, Francês, Grego, Inglês, etc.. 

Linguagem: É um termo mais abrangente, refere-se a comunicação por meio de 

palavras, sons, gestos, imagens, expressões faciais etc.. 

A linguagem verbal é aquela expressa por meio de palavras escritas ou falada, ou seja, 

a linguagem verbalizada, enquanto a linguagem não - verbal, utiliza dos signos visuais 

para ser efetivada, por exemplo, as imagens nas placas e as cores na sinalização de 

trânsito. 

 

Exemplos de Linguagem Verbal e Não Verbal: 

                                                

ESCOLA: ____________________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) _______________________________________________________________________ 

ALUNO(A): __________________________________________________________________________ 

TURNO _________________________ TURMA: ______________________________ Nº: ___________ 



Vale ressaltar que ambas são tipos de modalidades comunicativas, sendo a comunicação 

definida pela troca de informações entre o emissor e o receptor com a finalidade de 

transmitir uma mensagem (conteúdo). Nesse sentido, a linguagem representa o uso da 

língua em diversas situações comunicativas. 

As duas modalidades são muito importantes e utilizadas no dia a dia, no entanto, a 

linguagem verbal é a mais empregada, por exemplo, quando escrevemos um e-mail, 

utilizamos a linguagem verbal, expressa pela escrita; ou quando observamos as cores do 

semáforo, expressa pela linguagem visual (não-verbal). 

Em resumo, se a transmissão de informações na mensagem é realizada mediante o uso 

de palavras, trata-se de um discurso verbal, por outro lado, se a mensagem não é 

produzida pela escrita, estamos utilizando um discurso com linguagem. 

A linguagem mista é a junção das duas modalidades anteriores para realização do 

processo comunicativo, a qual agrega essas duas modalidades, ou seja, utiliza a 

linguagem verbal e não-verbal para produzir a mensagem, por exemplo, nas histórias 

em quadrinhos, em que acompanhamos a história por meio dos desenhos e das falas das 

personagens.  

                                                       

Segue abaixo alguns exercícios sobre a linguagem verbal e não verbal: 

1- Qual o tipo de linguagem utilizada abaixo: 

 

1. a) Linguagem verbal 

2. b) Linguagem não verbal 

3. c) Linguagem mista 

4. d) Linguagem conotativa 

 

  

 

2 - Quando assistimos um jogo de futebol, as linguagens verbal e não verbal estão 

envolvidas. Qual delas abaixo representa a linguagem verbal usadas nas partidas de 

futebol: 

a) Bandeiras de impedimento 

b)  Cartões vermelho e amarelo 



c)   Locutor do Futebol 

d) O apito do juiz 

 

Conteúdo: folheto sobre coronavírus, interpretação, informações explícitas e 

implícitas, ordem alfabética. 

                                 

 Leia o folheto e responda: 

 

3)Para que esse folheto serve? 

 

 

4-) Qual o assunto do folheto? 

 

 

5-) Qual material a pessoa deverá utilizar ao tossir ou espirrar? 

 

 

6-) Por que  devemos evitar locais com aglomeração de pessoas? 

 

 

7-) Se uma pessoa estiver com algum sintoma de gripe o que ela tem que fazer? 

 

 

8-)  Quando o médico deverá ser procurado? 

 



9- Leia: 

Coronavírus – descartável – cuidados-  atenção – olhos – aglomeração – objetos 

crianças – médicos - respiratória 

 

a) Organize em ordem alfabética: 

 

 

b) Separe-as em sílabas e classifique-as quanto ao número de sílabas. 

 

 Leia o texto abaixo e responda às questões 1 e 2: 

 

(Adaptado de http://analisedecharges.blogspot.com.br/2010/03/charge-sobre-o-acordo-ortografico.html) 

10.  De acordo com o texto, podemos dizer que a charge: 

a) faz um elogio à implementação da nova ortografia da Língua Portuguesa. 

b) ironiza a falta de hábito de leitura do povo brasileiro de modo geral.  

c) faz uma crítica contra uma decisão política que não resolverá problemas educacionais para a 

maioria do povo brasileiro. 

d) traz o personagem de óculos feliz e muito otimista com a notícia sobre o acordo ortográfico, e 

isso se evidencia em todas as suas falas.  

e) demonstra que o povo brasileiro vai se beneficiar dessa aprovação feita pelo presidente.  

 

11..  Leia as afirmações acerca dessa charge: 

I – Traz linguagem verbal e não verbal na sua composição.  

II – Utiliza regionalismos nas falas dos personagens. 

III – Vale-se de linguagem não verbal para justificar um fato recente.   

Marque a alternativa que possui afirmações corretas em relação à charge: 

a) I 

b) I e II  

c) II e III  

d) I e III  

http://analisedecharges.blogspot.com.br/2010/03/charge-sobre-o-acordo-ortografico.html


e) I, II e III 

 

Leia o texto abaixo e responda às questões : 

 

(adaptado de http://analisedecharges.blogspot.com.br/2016/11/charge-sobre-investimentos-na-educacao.html 

 

12. Em relação à leitura da charge, podemos inferir que: 

a) os alunos que participam das aulas aprendem mais. 

b) professores desmotivados ensinam menos. 

c) os erros ortográficos recrudescem com mais investimentos na área da educação. 

d) os investimentos na área de educação corroboram para o aprendizado dos alunos. 

e) A educação prescinde de investimentos para melhorar o aprendizado dos alunos. 

 

13. Leia as afirmações acerca dessa charge sobre educação: 

I – As imagens sugerem que o aluno em destaque escrevendo no quadro está ainda no ensino 

fundamental. 

II – A charge faz uma crítica à falta de investimentos necessários para uma educação de 

qualidade.   

III – A charge faz uma crítica à ausência de professores na sala de aula, deixando o aluno 

escrevendo sozinho no quadro.   

Marque a alternativa que possui afirmações corretas em relação à charge: 

a) I 

b) I e II  

c) II e III  

d) I e III  

e) I, II e III 

 

 



Leia o texto abaixo para responder as questões  

 

Por que as aranhas fazem teias? 

 

 

        Elas estão por todas as parte. Nos cantos da parede, em algum móvel velho, 

embaixo da cama, no jardim... Ele certamente será devorado que encantam nossos 

olhos. Procure atentamente e você deve encontrar uma teia! Que elas são feitas por 

aranhas, Todos já sabem. Mas por que as aranhas fazem teias?  

         A resposta está na barriga da aranha. Bem na ponta do abdome dela, existe um par 

de órgãos que produzem fios de seda, que formam a teia. Assim, ela solta o fio e vai 

tecendo, com ajuda de algumas de suas oitos pernas, um emaranhado que pode ter 

muito formatos. 

         As teias têm várias utilidades para as aranhas. Caçar, proteger seus ovos ou 

mesmo fazer abrigos. As aranhas que fazem teias para caçar são as mais observadas. 

Você já deve ter visto algum bicho grudado em uma teia. É que ela é coberta por uma 

substância grudenta. Assim, o inseto que voa desavisado pode esbarrar em uma delas e 

ficar preso em seus fios. Se isso acontecer, já era! Ele certamente será devorado. 

 (Oliveira, Felipe Bandoni de. Por que as aranhas fazem teias? Ciência hoje das 

Crianças; Rio de Janeiro, n.144, mar. 2004. Adaptação.)  

 

 .Assinale com um X as respostas corretas 

14. Para fazer a teia, a aranha utiliza:  

 (A) a barriga e as pernas. 

 (B) a boca e os olhos. 

 (C) a cabeça e a barriga. 

 (D) as pernas e a barriga. 

 



 15. No trecho ― “Assim ela solta o fio”, a palavra sublinhada se refere a: 

 (A) barriga da aranha. 

 (B) própria aranha.  

 (C) perna da aranha. 

 (D) boca da aranha.  

 

16. Em ―”Assim, o inseto que voa desavisado pode esbarrar em uma delas e ficar preso em 

seus fios.”, a palavra sublinhada quer dizer: 

(A) descontente.  

( B) destemido.  

(C) distraído 

( D) Desinformado 

 

 17. O assunto principal do texto é a: 

(A) utilidade das aranhas.  

(B) construção da teia de aranha. 

(C) reprodução da aranhas.  

(D) alimentação das aranhas.  

 

LEIA O TEXTO ABAIXO COM BASTANTE ATENÇÃO: 

 

O rato do mato e o rato da cidade 

Um ratinho da cidade foi uma vez convidado para ir à casa de um rato de um 

campo. 

Vendo que seu companheiro vivia pobremente de raízes e ervas, o rato da cidade 

convidou-o a ir morar com ele: 

-Tenho muita pena da pobreza em que você vive - disse ele: - Venha morar 

comigo na cidade e você verá como lá a vida é mais fácil. 

Lá se foram os dois para a cidade, onde se acomodaram numa casa rica e bonita. 

Foram logo à despensa e estavam muito bem, comendo comidas fartas e 

gostosas, quando de repente entrou uma pessoa com dois gatos, que pareceram 

enormes ao ratinho do campo.  

Os dois ratos correram espavoridos para se esconder:  

-Eu vou para o meu campo - disse o tato do campo quando o perigo passou: -

Prefiro minhas raízes e  ervas na calma, às suas comidas gostosas com todo este susto.  



Mais vale magro no mato, que gordo na boca do gato. 

 

ROCHA,Ruth.Fábulas de Esopo.Ilustrações Jean Claudia R. Alphan. 

São Paulo,Salamandra,2010,p 24-25. 

 

Responda as questões: 

 

18) Qual é o nome da história:_____________________________________________ 

 

19) Quem é o autor da história:____________________________________________ 

20)  Qual o ano de publicação:_____________________________________________ 

 

21) - Quais são são os personagens principais do texto lido? 

_____________________________________________________________________ 

 

22) - Segundo o texto, por que o ratinho da cidade convidou o ratinho do campo para 

morar com ele? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

23) - Que personagem disse a frase:” Tenho muita pena da pobreza em que você vive”? 

______________________________________________________________________ 

 

24) - A fábula que você leu trata: 

( A )de brigas entre ratos e gatos;       ( C )da decisão de comer bem ou comer mal 

( B )de gatos que espantam ratos;       ( D )da escolha entre viver em segurança ou em 

perigo 

 

Leia com atenção o texto abaixo. Depois, responda às questões interpretativas 

propostas: 

 

Vivendo e aprendendo 

Certa vez, um grupo de tropeiros tinha de fazer uma longa viagem e havia muita 

carga para ser levada pelos burros.  

Resolveram, então, deixar que cada burro escolhesse o que queria carregar e a 

escolha deveria ser feita por ordem de idade.  

Vai que o mais velho dos burros, o primeiro da lista, escolheu justamente o 

balaio maior, o mais pesado de todos, aquele que levava a comida dos tropeiros.  

Os outros burros zurraram de tanto rir:  

– Mas que burro! Quanto mais velho, mais burro!  

E lá se foi o burrinho velho, arcado sob o peso do balaio e das gozações dos 

companheiros. Mas, por dentro, ficava pensando:  

“Ri melhor quem ri por último!”  

Mas, à medida que a viagem seguia seu rumo, a cada parada os homens serviam-

se da comida do balaio carregado pelo velho burro.  

Assim, em poucos dias, andava ele muito feliz e lampeiro, folgado com seu 

balaio quase vazio.  

Enquanto isso, os outros burros que o haviam ridicularizado, arfavam com o 

peso de suas cargas, que não tinha diminuído nem um pouquinho! 

 



Disponível em: <http://www.bibliotecapedrobandeira.com.br/>. 

 

25-Identifique o fato que motivou a história: 

 

(     ) o burro mais velho escolheu transportar a carga mais pesada.  

(     ) os tropeiros decidiram que cada burro deveria escolher a carga que transportaria.  

(     ) os tropeiros precisavam fazer uma viagem longa e os burros transportariam muitas 

cargas. 

 

 

26- No trecho “[...] a escolha deveria ser feita por ordem de idade.”, o narrador expõe:  

 

(     ) a dúvida dos tropeiros quanto à escolha da carga.  

(     ) a sugestão dos tropeiros quanto à escolha da carga. 

(     ) a orientação dos tropeiros quanto à escolha da carga. 

 

27-Na fala “Quanto mais velho, mais burro!”, o vocábulo “burro” funciona como: 

 

(     ) adjetivo.  

(     ) pronome.  

(     ) substantivo.  

 

28-No trecho “E lá se foi o burrinho velho, arcado sob o peso do balaio e das gozações 

dos companheiros.”, a palavra grifada indica: 

 

(     ) a soma de fatos. 

(     ) a oposição de fatos. 

(     ) a alternância de fatos. 

 

29- Em “Ri melhor quem ri por último!”, as aspas assinalam: 

(     ) o pensamento do narrador. 

(     ) o pensamento do burro mais velho.  

(     ) o pensamento dos burros mais novos.  

 

30- Quem é o sujeito principal da história? 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

Bons estudos !!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bibliotecapedrobandeira.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


