
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 
 
Adriana da S. Mendonça, Alana Crilanovichs, Alda, Alessandra, Alessandro Antônio, Ana 
Claudia S. de M. Silva, Anna Karla,  Cássia, Edneide, Cíntia Carnaúba, Flávia F. dos Santos, 
Helane Costa Ponte, Luciana Ribeiro, Luciana dos S. de Carvalho, Maria de Fátima F. da 
Rocha, Maria José S. da Silveira, Neuza de Souza Araújo Garnier, Nilcea  Júlio Agapito, Paola 
Norman, Patrícia Maria da Motta, Raquel R. Machado, Rogéria Cristina, Rosana B. de S. Silva, 
Samantha Marques, Sandra Rosa,  Sandra. S. Carneiro, Solange Lima, Sônia Maria, Valdete 
Barboza. 

 



 

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 
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Gênero textual: História em quadrinhos 

A tirinha é uma sequência de quadrinhos que geralmente faz uma crítica aos 

valores sociais. Este tipo de texto humorístico é publicado com regularidade. Pode-

se dizer que são como as histórias em quadrinhos , porém bem mais curtas. 

As tirinhas podem estar contidas em jornais, revistas e em sites da Internet. 

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. 

Leia a tirinha: 

Texto I: 

 

Disponível em:<http://tiras-do-calvin.tumblr.com>.  

 

 Releia esta passagem do primeiro quadrinho: 

 

“Você só pode estacionar se me der 50 centavos.”. 

ESCOLA: ____________________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) _______________________________________________________________________ 

ALUNO(A): __________________________________________________________________________ 

TURNO _________________________ TURMA: ______________________________ Nº: ___________ 



 

Questão 1: Os termos sublinhados indicam que Calvin: 

a) fez uma proposta 

b) realizou uma persuasão  

c) impôs uma condição 

d) fez uma promoção 

 

Questão 2: Explique o porquê do destaque nos termos “meu” e “minha” na resposta do 

pai ao calvin. 

.______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Questão 3. O que nos revela o último quadrinho? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Questão 4. Justifique o emprego das formas “por que” e “porque” na tira:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Artigos 

Antes de aprendermos sobre este assunto, observaremos atentamente os termos 

destacados: 

 

O garoto 

Um brinquedo 

A bola 

Uma maçã 

 

Podemos perceber que os substantivos: garoto, brinquedo, bola e maçã estão 

acompanhados pelos termos: O, um, a, uma. 



 

Esses termos são denominados de artigos. 

Agora que já conhecemos, vamos conceituar o que realmente é o artigo: 

 

O artigo é o termo que acompanha o substantivo com a função de determinar ou 

especificar. 

 

Quando falamos em determinar, logo devemos pensar da seguinte forma: 

 

A garota – A afirmação está sendo feita sobre uma pessoa, que é a garota. 

Poderia também ser o amigo, a professora, ou qualquer outra pessoa de um modo geral. 

 

Já a palavra especificar, significa que estamos nos referindo a uma pessoa, objeto, 

animal ou a qualquer outro ser, de maneira particular. Como por exemplo, ao dizermos 

“uma menina”, estamos nos referindo a uma menina somente, e não a todas as meninas. 

De acordo com a subdivisão dos artigos, temos: 

 

Artigos definidos – o, a, os, as. 

Artigos indefinidos – um, uma, uns, umas. 

ATIVIDADES 

Questão 5: Complete com artigo definido ou indefinido. 

Isto é ______livro.  Isto é ______ caneta.  Isto é ______ caderno. 

 O meu pai tem ______ amigos ingleses.   

A Luísa tem _____ irmãs muito simpáticas.  

 _____ vivenda é uma casa independente, geralmente muito grande. Tu tens _____ casa 

muito bonita.  

 Isto é ______ mesa.  

Isto é ______ porta.  

Isto é ______ casa.  

Isto é ______ computador.  



Isto é ______ pasta.  

O Senhor tem ______ carro fabuloso!  

Ela tem ______ óculos muito originais.  

O Paulo tem ______ gravatas muito coloridas.   

A avó do Luís deve ter _____ 80 anos.  

Isto é ______ cadeira.  

Isto é ______ janela.  

Tu tens _____ telemóvel espetacular. 

Vocês têm _____ discos fantásticos.  

 

Questão 6:  Classifique as orações de acordo com o código representado: 

A – artigo definido 

B – artigo indefinido 

a- Uns alunos chegaram mais cedo à escola (        ). 

b- O bem sempre vencerá o mal (        ). 

c- Preciso de uma explicação para o fato (        ). 

d- Chegaram as encomendas (        ). 

e- Nesta loja vendem-se uns artigos importados (       ). 

 

Questão 7: Em uma das frases, o artigo definido está empregado erradamente. Em 

qual? 

a) A velha Roma está sendo modernizada. 

b) A “Paraíba” é uma bela fragata. 

c) Não reconheço agora a Lisboa do meu tempo. 

d) O gato escaldado tem medo de água fria.  

e) O Havre é um porto de muito movimento.  

 



Questão 8: Complete a história abaixo com artigos definidos e indefinidos quando 

necessário. 

Somos ______ família feliz. Temos _____ trabalho desejado e  ______ casa dos nossos 

sonhos. Nela temos ____ quarto grande para nós e outros dois menores para nossos 

filhos.  Além disso, temos _____ cozinha, _____jardim,____ quintal, ____ varanda, 

entre outras coisas. ______ minha esposa fala muitas línguas porque gosta muito de 

viajar e eu acabei aprendendo algumas, mas prefiro ficar em casa. Semana que vem nós 

vamos passar as férias no país predileto da minha mulher: ___ França! Mas preciso 

aprender um pouco de francês. ______ agente de viagens me aconselhou a estudar  

______ língua francesa, pois é muito difícil. Porém, o que eu estou detestando é que a 

viagem vai durar umas 12 horas, ou mais. 

 

Texto: II 

Leia o texto e depois responda as questões abaixo: 

 

Questão 9: Qual o gênero e a tipologia do texto? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Questão 10: O humor do texto acontece porque: 

 

a)   Maluquinho descobriu um novo remédio. 

b)   a doença do mau hálito é muito incômoda. 

c)   o remédio é a rolha do vidro e não o seu conteúdo. 

d)   o remédio pode ser vendido para milhões de pessoas. 

 

 Questão 11:    

Os  três  sinais  de  exclamação  que  aparecem  no  primeiro  quadrinho  foram  usados 

para ressaltar 

a)   a descoberta de algo sem importância. 

b)   a euforia do personagem com a descoberta. 

c)   seu desejo de vender o remédio para o amigo. 

d)   seu entusiasmo ao explicar como se tomava o remédio. 

 

 

Questão 12: A expressão do rosto do amigo de Maluquinho no último quadrinho revela: 

https://2.bp.blogspot.com/-fZXXvv46iKI/WZzJmVdVMuI/AAAAAAAANQU/V24kuoJsr044pSXIiqIWxL5klmt-4iMfQCLcBGAs/s1600/1.png


a)   surpresa.  

b)   desânimo.  

c)   raiva. 

d)   decepção. 

Texto III: 

 

 

Disponível em: <http://clubedamafalda.blogspot.com.br/>.  

 

Questão 13 – Observe a fisionomia da mãe de Mafalda no último quadrinho. Em 

seguida, comente sobre a referida reação: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Questão 14 – A tira em questão tem fim: 

a) humorístico 

b) jornalístico  

c) publicitário  

d) didático  

 

Questão 15 – São acentuadas pela mesma razão gramatical, exceto: 

a) não 

b) já 

c) mês 

d) tá 

BONS ESTUDOS! 

 

 

 

 



 


