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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 a 

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

Contituiçao 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 desfio de construir em tão pouco tempo a 

educação  virtual. Já utilizamos no nosso dia-a-dia a comunicação virtual, por meio de 

tecnologias diversificadas, e pretendemos usar esse mesmo material para leva até nossos 

alunos a informação necessária para garantir a aprendizagem dos nossos alunos. Para 

que essa ação de certo contamos com sua colaboração e parceria. Ainda estamos em 

construção desse processo, sua observação e críticas nos fará 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.  

Esta primeira parte será para darmos inicio às demais atividades etamos 

disponibilizando este material que pode  ser uasdo online ou baixado e impreso para ser 

respondido. 

Seguindo o passo a passo, conseguiremos realizar as atividades! 

 

 As atividades precisam de apoio da família para serem desenvolvidas; 

Demonstre seu interesse e  estimule a criança a realizar as tarefas.  

 Quando possível será importante ter um local fixo e também um horário para a 

realização das mesmas. Não é necessário cansar a criança, 2 (duas) horas por dia 

será o suficiente. 

 Separe tempo também para brincadeiras, leituras e jogos! 

 As crianças nessa faixa de idade (Ensino Fundamental 2- Anos Iniciais) 

escrevem em caixa alta ( o que significa Letra maiúscula). Isso é normal! Vamos 

lembrar que as informações ao nosso redor estão escritas com a chamada letra 

bastão. Quando olhamos ao nosso redor para verificar que as propagandas são 

veículadas  com a letra bastão em outdoors, na televisão, na internet, em nomes 

dos produtos nos supermercados, entre outros. Não se preocupe a criança será 

levada a essa construção da escrita manuscrita ( lettra de mão) quando chegar o 

tempo certo. 



 Precisamos também que você separe um tempo para ler em voz alta com a 

criança, o exemplo é muito importante, reveze com ela, cada um lê um dia, 

textos variados, um livro, gibs,etc. 

 Você pode falar conosco pelos contatos da sua escola. 

Juntos somos mais forte e conseguiremos enfrentar esse tempo! 

Buno Correia 

Secretário Municipal de Educação 
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EDUCAÇÃO ARTISTICA  6º ANO 

 

 

 

 

ARTES 6º ANO 

 
 CORES NEUTRAS  
 
As cores neutras são o branco, o preto e as diferentes tonalidades do cinza, 

principalmente. No entanto, também podem ser todos os demais subtons das 

outras cores (tonalidades mais fracas, afetadas pela mistura como branco ou o 

preto), sendo que as mais comuns são o bege e o marrom.  

 

Normalmente, as cores neutras costumam ser utilizadas como complemento 

das demais cores. Além disso, entre as principais características das cores 

neutras está o fato de possuírem baixa intensidade, reflexo e energia.  

 

Exercício  

Em uma folha inteira de seu caderno faça uma arte abstrata e pinte com as cores 

neutras. 

ESCOLA: ____________________________________________________________________________ 

PROFESSOR(A) _______________________________________________________________________ 

ALUNO(A): __________________________________________________________________________ 

TURNO _________________________ TURMA: ______________________________ Nº: ___________ 


