
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 



 

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! 

 

Leia com atenção a letra da música a seguir: 

 Ora Bolas- Palavra cantada 

 

Oi, oi, oi... 

Olha aquela bola 

A bola pula bem no pé 

No pé do menino 

Quem é esse menino? 

Esse menino é meu vizinho... 

Onde ele mora? 

Mora lá naquela casa... 

Onde está a casa? 

A casa tá na rua... 

ESCOLA: ____________________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) _______________________________________________________________________ 

ALUNO(A): __________________________________________________________________________ 

TURNO _________________________ TURMA: ______________________________ Nº: ___________ 



Onde está a rua? 

Tá dentro da cidade... 

Onde está a cidade? 

Do lado da floresta... 

Onde é a floresta? 

A floresta é no Brasil... 

Onde está o Brasil? 

Tá na América do Sul, 

No continente americano, 

Cercado de oceano 

E das terras mais distantes 

De todo o planeta 

E como é o planeta? 

O planeta é uma bola 

Que rebola lá no céu 

 

Oi, oi, oi... 

Olha aquela bola... 

A bola pula bem no pé 

No pé do menino... 

 

Questão 1: Faça uma lista dos lugares mencionados na letra da música: 

______________________________________________________________________ 

 

Questão 2:  Existem lugares citados na letra da música que faz parte do seu dia a dia? 

Quais? 

______________________________________________________________________ 

 

Questão 3: De que forma podemos cuidar de nosso planeta? 

______________________________________________________________________ 

Questão 4: O que a letra da música quer nos mostrar? 

 

______________________________________________________________________ 

Bolligian, Levon, Geografia espaço e vivência, 6 ano, São Paulo: Saraiva,2015. 

Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-espaco-

geografico.htm- adaptado 

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-espaco-geografico.htm-
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/geografia/o-que-e-espaco-geografico.htm-


Gênero textual receita culinária 

BOLO DE CENOURA NO LIQÜIDIFICADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES 

250 g de cenoura 

4 ovos 

1 e ½ tablete de margarina 

3 xícaras de chá de açúcar peneirado 

3 xícaras de farinha de trigo sem fermento 

1 pitada de sal. 

1 colher de fermento em pó 

GLACÊ PARA COBERTURA: 

5 colheres de sopa de açúcar 

3 colheres de sopa de achocolatado em pó 

1 colher de sopa de manteiga 

1 xícara de leite 

 

MODO DE PREPARO 

1. Bater no liqüidificador as cenouras cortadas, os ovos e o tablete de margarina. 

2. Tirar do liqüidificador e misturar o açúcar, a farinha de trigo, o fermento em pó e o 

sal. 

3. Colocar em uma forma untada e assar em forno brando por 25 minutos. 



GLACÊ PARA A COBERTURA: 

1. Colocar no fogo os ingredientes. 

2. Quando ferver tirar do fogo e colocar em cima do bolo. 

Fonte: https://www.tudogostoso.com.br/receita/23970-bolo-de-cenoura-no-

liquidificador.html  

 

Questão5: 1 

ATIVIDADE: 

 Com o isolamento social, passamos a maioria do tempo em casa, junto com 

nossa família. Com isso, aumenta a vontade de comer coisas diferentes, e uma boa 

opção para passar o tempo é ir para a cozinha preparar vários pratos gostosos. As vezes 

temos vontade de comer algo diferente, que nunca fizemos antes, e para ajudar no 

preparo, procuramos receita, em sites, livros, aplicativos, ou ligamos para a avó.  

 Você sabe qual a finalidade de uma receita culinária? A receita culinária é um 

texto que nos dá as instruções de como preparar determinada comida, ou bebida. Sua 

estrutura é composta de duas partes: os ingredientes, ou seja, o material necessário, e o 

modo de preparo, as instruções, ou seja, o passo a passo dos procedimentos que 

devemos seguir para que a receita dê certo. 

 Você e sua família têm feito comidas diferentes, ou que vocês gostam muito 

neste momento de quarentena? A proposta de atividade é que você registre uma receita 

que vocês tenham feito. Lembre-se que você ensinará alguém a fazer a receita, e seu 

texto deve seguir a estrutura deste gênero textual, que deverá conter a lista de 

ingredientes necessários e o modo de preparo. Registre a receita em seu caderno. E não 

se esqueça: FIQUE EM CASA! Até breve…   

 

Texto 1: Leia o texto em quadrinhos e depois responda as questões.

 

https://www.tudogostoso.com.br/receita/23970-bolo-de-cenoura-no-liquidificador.html
https://www.tudogostoso.com.br/receita/23970-bolo-de-cenoura-no-liquidificador.html


 

 

Questão 6: Marketing quer dizer: 

(   ) O estilo das pessoas. 

(   ) A propaganda e lançamento de um produto. 

(   ) A fabricação de um produto  

(   ) A linguagem dos jovens. 

B)Qual era o marketing pessoal do personagem? 

(   ) Vender sua imagem focada na higiene. 

(   ) Mostrar a importância do banho. 

(   ) Mostrar seu sucesso por não tomar banho. 

(   ) Comercializar produtos de limpeza. 

 

Questão 7: No segundo quadrinho Cascão diz ter seu próprio marketing. Já no terceiro 

quadrinho a tentativa de propagar esse marketing é desfeita com seuas amigos: 

(   ) Ignorando sua tentativa e conduzindo ele ao banho. 

(   ) Aceitando sua tentativa e deixando ele sem tomar banho. 

(   ) Ironizando o marketing dele e deixando  que sua vontade seja aceita. 

(   ) Cascão consegue convencer seus amigos e escapar do banho. 

 

Questão 8:  Os personagens da história fazem parte: 

(   ) Da coleção de personagens do Armandinho. 

(   ) Turma da Mônica  

(   ) Do conto de fadas. 

(   ) Da Turma da Mônica jovem 

 

Questão 9: Quem é o autor da história e também criador dos personagens. 

(   ) Mario Quntana 

(   ) vinícius de Moraes 

(   ) Maurício de Souza 

(   ) Mauro Lima 

 

 



Questão 11: Assinale a alternativa onde todas as palavras estão escritas corretamente. 

(A) francesa – topásio  - casebre – resíduo  - residir 

(B) explicar  - expor – especial – esplosivo  - extra 

(C) espetáculo  -  estátua  - explicar –espulsar – esclarecer 

(D) expandir – extremo -  espumar -  expectativa – especificar 

 

Questão 12: Encontre entre as palavras abaixo,  dez palavras escritas erradas e 

reescreva corretamente ao lado do quadro. 

consignado     proteção        
província       tresentos   
correnteza     externo   
pespectiva   aspecto 

legenda       crecimento      
excelente       largatixa       
estraordinário      fixo      
xereta       ezausto      

excessão        acrécimo      
pincel      remexer        
chafariz     escarcel    
cerimonioso      ênfaze    

restauração     
dramatizar     
espressiva      sensação        
dicção       freguesia    
licenciamento 
 

Questão 13: Quais as palavras do quadro acima você não conhecia? Na frase abaixo, escreva 

as palavras desconhecidas e o sinônimo de cada uma delas que você descobrirá através de 

pesquisas na internet ou de um dicionário. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Observe a imagem 

 



 

 

Questão 14: O que essa imagem representa pra você? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Questão 15:  Você acha correto as medidas que o governo adotou de exigir o uso de 

máscaras para a população? 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

BOM TRABALHO E FIQUE EM CASA ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


