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Estimados alunos e familiares, 

No dia 15 de junho começaremos a utilizar uma nova plataforma 

digital: o Microsoft Teams. Lá vocês assistirão às aulas “ao 

vivo” e farão tarefas, atividades e avaliações. Há também um 

bloco de anotações que os professores orientarão como será 

feito este uso. 

No calendário estarão agendadas todas as aulas “ao vivo” da 

semana. Para ingressar, basta clicar em cima da aula e depois 

em: ingressar em Reunião do Microsoft Teams. Organize-se 

para não perder nenhuma aula!! 

De 15 a 26 de junho, o roteiro, o horário diferenciado e as 

atividades em folhas anexas estarão disponíveis no site do 

Colégio e na Plataforma Teams em: arquivos - na pasta 

“Material de aula”. A partir do dia 29 de junho, usaremos 

somente a Plataforma Teams. 

As aulas gravadas (videoaula) continuarão sendo postadas no 

Canal do Youtube do Colégio Luterano (playlist). 

Para tirar as dúvidas ou contactar um(a) professor(a), utilize 

a plataforma Teams ou o e-mail corporativo. 

Qualquer dúvida estamos à disposição. 

Um grande abraço e tenham uma ótima semana abençoada!! 

Bons estudos!! 

Coordenação 

São Paulo, 11 de junho de 2020. 



6º ano A – Horário de estudos

Acesse às aulas “ao vivo” no Calendário do Microsoft Teams.

HORÁRIO DIFERENCIADO

15 DE JUNHO 16 DE JUNHO 17 DE JUNHO 18 DE JUNHO 19 DE JUNHO
6º ANO A 6º ANO A 6º ANO A 6º ANO A 6º ANO A

1ª AULA às 8h História

“AO VIVO” pelo

1ª AULA às 8h Língua 

Portuguesa

“AO VIVO” pelo

1ª AULA às 8h Arte

“AO VIVO” pelo

1ª AULA às 8h Matemática

“AO VIVO” pelo

1ª AULA às 8h Matemática

“AO VIVO” pelo

2ª AULA às 9h15 Ciências

VIDEOAULA  

Assistir à videoaula de 

BIOLOGIA no Canal do Youtube 

do colégio Luterano e depois 

tirar as dúvidas pelo e-mail 

adriananascimento@luterano.

com.br pelo Skype 

adriananascimentoluterano@

outlook.com ou pelo Teams.

2ª AULA às 9h15 Educação 

Física

VIDEOAULA  

Assistir à videoaula de 

EDUCAÇÃO FÍSICA no Canal do 

Youtube do colégio Luterano e 

depois tirar as dúvidas pelo 

Skype marcioluterano@outlook.

com ou pelo Teams.

2ª AULA às 9h15 Língua 

Portuguesa

“AO VIVO” pelo

2ª AULA às 9h15 Língua Portuguesa

“AO VIVO” pelo

2ª AULA às 9h15 Língua 

Inglesa

“AO VIVO” pelo

3ª AULA às 10h30 Filosofia

“AO VIVO”  pelo

3ª AULA às 10h30 Ciências

“AO VIVO” pelo

3ª AULA às 10h30 Matemática

“AO VIVO” pelo

3ª AULA às 10h30 Língua Espanhola

VIDEOAULA

Assistir à videoaula de LÍNGUA 

ESPANHOLA no Canal do Youtube do 

colégio Luterano e depois tirar as 

dúvidas pelo Skype

ligialuterano@outlook.com ou pelo 

Teams.

3ª AULA às 10h30 Língua 

Inglesa

“AO VIVO” pelo

4ª AULA das11h30 às 12 horas 

PLANTÃO DE DÚVIDA DE 

LÍNGUA PORTUGUESA 

“AO VIVO” pelo

Acesse às aulas “ao vivo” no Calendário do Microsoft Teams.
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ROTEIRO DE ESTUDOS – SEMANA DE 15 A 19 DE JUNHO - TURMA: 6º ANO A 

 
TIPO: (LC)LIÇÃO DE CASA   (T)TRABALHO    (LIP)LIVRO INTEGRADO POSITIVO   (CA)CADERNO DE ATIVIDADES   
(CPT)CADERNO DE PRODUÇÃO TEXTUAL (PRO)PROJETO   (SB)STUDENT BOOK   (W)WORKBOOK 

 

PROFESSOR DISCIPLINA TIPO DESCRIÇÃO 

Lígia Língua Espanhola LC – 18/6 1. Realizar a correção os exercícios do livro de espanhol 

páginas 44 e 45. 

2. Fazer os exercícios das páginas 48 (Organízate) e 49 

(Desafíate).  

    
Adriana Borges Língua Portuguesa  ROTEIRO 

DE ESTUDO 

15/06 

LIP 2 (azul) páginas 23-25 Organize as ideias e Hora do estudo  

A correção será dia 22/06 

Adriana Borges Língua Portuguesa AO VIVO  

16/06 

Correção 

 LIP 2 (azul) Páginas 11-14 Determinantes   

CA 2 (azul) Páginas 30-32 Pontuação expressiva  

 
Adriana Borges Língua Portuguesa AO VIVO  

17/06 
Continuação da correção  

CA 2 (azul) Páginas 05-14 Sintagmas e determinantes  
Adriana Borges Língua Portuguesa AO VIVO 

18/06 
Correção  

LIP 2 (azul) Páginas 14-20 Ortografia S, SS, C e Ç 

CA 2 (azul) Páginas 33-38 Ortografia S, SS, C e Ç 

 

    
CRISTIANE MATEMÁTICA Aulas ao vivo ASSISTIR ÀS AULAS AO VIVO   
CRISTIANE MATEMÁTICA LIP – 17/6 

após a aula 
 EXPRESSÕES NUMÉRICAS FAZER 18A 23.  

OBS: FAZER OS EXERCÍCIOS CONFORME ORIENTAÇÕES DA 

PROFA. EM AULA ONLINE. 

 



CRISTIANE  MATEMÁTICA CA – 18/6 

após a aula 
FAZER PÁG. 14 E PÁG.15 

CRISTIANE  MATEMÁTICA POSITIVO 

ON – 19/6 – 

após a aula 

  TRILHA 

    

ADRIANA DELGADO CIÊNCIAS LIP 15/06 – FAZER AS ATIVIDADES DAS PÁGINAS 29, 30 E 34. 

  VÍDEO 

AULA 

(GRAVADA) 

15/06 – CORREÇÃO DO LIP PÁGINAS 20, 27, 28, 29, 30 E 34. 

LIÇÃO DE CASA: FAZER A ATIVIDADE ANEXA, FOTOGRAFAR 

E ENVIAR PARA nascimento@luterano.com.br (ATÉ 22/06).  

  AO VIVO 16/06 – ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS RELACIONADAS AO 

CONTEÚDO E AS ATIVIDADES. 

  LC FAZER A TRILHA DO POSITIVO ON: COMPOSIÇÃO DA 

MATÉRIA (ATÉ 30/06). 

  CA 16/06 – FAZER AS ATIVIDADES DAS PÁGINAS 15 A 19 (EX. 

16 AO 26). 
    

THAIS LÍNGUA 

INGLESA 

PARADIDÁ-

TICO – 16/6 

“SAVED”    LIVRINHO QUE VEM JUNTO COM O MATERIAL 

DO PES 

THAIS LÍNGUA 

INGLESA 

De 16 a 19/6 LER O CAPÍTULO 6, FAZER UM RESUMO EM INGLÊS DAS 

PARTES MAIS IMPORTANTES. PASSAR PARA PORTUGUÊS O 

CAPÍTULO INTEIRO.  

THAIS LÍNGUA 

INGLESA 

 FAZER NO PERSONAL. 

THAIS LÍNGUA 

INGLESA 

 *NÃO PRECISA ENVIAR POR E-MAIL. SERÁ VISTADO 

QUANDO RETORNARMOS. 

    

Zuleica Arte LC – 15/6 ATIVIDADE:    

TEMA: FESTA CAIPIRA 
ESTE MÊS JÁ TERIA ACONTECIDO NOSSA FESTA CAIPIRA, 

ENTÃO VAMOS REPRESENTÁ-LA? 
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VOCÊ FARÁ UM DESENHO DIFERENTE PARA SUA FESTA 

CAIPIRA. 

ALÉM DE PINTAR, USARÁ COLAGEM.  

DEI EXEMPLOS ABAIXO SOMENTE PARA INSPIRAÇÃO, CRIE 

O SEU PRÓPRIO DESENHO. 

 

EXEMPLO DE COLAGEM:  USAR PALITO DE FÓSFORO NA 

FOGUEIRA, TECIDO OU PAPEL COLORIDO NAS 

BANDEIRINHAS, ENFIM, USE SUA CRIATIVIDADE. 

 

EXEMPLO DIFERENTE ABAIXO: 

   
 

A MENINA É PINTURA E O RESTO COLAGEM. 

 



 
 
NESTA IMAGEM, TODO DESENHO PINTADO, E AS 

BANDEIRINHAS VOCÊS PODERÃO USAR PAPEL, TECIDO, 

ETC OU EM QUALQUER OUTRA PARTE, COMO GRAMA 

(PAPEL PICOTADO VERDE, O LAÇO DA MÔNICA COM 

CREPOM DE BOLINHA, ETC...) 

  

ENTREGAR ATÉ: 18/06 

ENVIAR: zuleica@luterano.com.br 
  

 

  

    

Marcello Geografia  
Assistir à videoaula no site do colégio em “Materiais 

Complementares” – Youtube. 

Folhas Avulsas – Copiar no caderno. 
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C O L É G I O   L U T E R A N O   S Ã O   P A U L O 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

Reg. 1214/1933 – P.G.E. de 25/07/74 – Regimento DOE 23/04/98 
 
Nome: ________________________________________  Nº ______  Ano: 6º ano A 
ATIVIDADE DE CIÊNCIAS                                          Valor: 2 pontos  
Profa.: Adriana de Assis Delgado Nascimento                             

 
Responder as questões, fotografar e enviar para nascimento@luterano.com.br 
(até 22/06). Não esqueça de colocar nome e nº para identificação. 
 
1- Complete as frases abaixo, escolhendo uma das respostas que fica entre 
parênteses:  
Para preparar uma gelatina, são necessários vários ingredientes. Portanto, trata-
se de uma ___________________ (substância/mistura). Em razão do seu 
aspecto uniforme, a gelatina é uma mistura ____________________ 
(homogênea/heterogênea). 
Uma cozinheira distraída derrubou certa quantidade de óleo de cozinha num 
recipiente contendo um pouco de sal. Sabendo que o sal não se mistura ao óleo, 
porém, ____________________ (solúvel/insolúvel) na água, ela precisou 
separar esses componentes para deixá-los em condições de uso novamente. 
 
2– A família de Greg resolveu passar o domingo na praia. Levaram tudo o que 
seria necessário para uma grande diversão: roupas leves, protetor solar, sucos, 
lanches naturais, frutas e muita água!   

 
Chegando lá, observaram uma grande quantidade de “coisas” jogadas na areia: 
latinhas de alumínio, garrafas PET, palitos de sorvete, restos de alimentos, uma 
revista rasgada e até pedaços de vidro!!!! 
Resolveram deixar tudo limpo para aproveitar bem o dia. Vamos ajudá-los nessa 
boa ação? Pinte cada lixeira na cor certa, de acordo com a identificação.  
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3 - Você tem um copo com uma mistura de água e óleo de cozinha. Tem também 
uma lata vazia, um prego, um martelo e dois copos limpos. Como você faria para 
separar a mistura de água e óleo usando esses materiais?  
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
4 – Assinale com um X as frases corretas:  
97% da água do planeta está nos oceanos. Os rios e as chuvas não são 
suficientes para alterar a salinidade. O sal não evapora com a água, por isso a 
chuva é “doce”. (     ) 
Apesar de sabermos que a água do mar contém sais, para nós, o seu aspecto 
visual é uniforme e não conseguimos diferenciar os seus componentes. Temos, 
então, uma mistura heterogênea. (     ) 
Quando duas ou mais substâncias estão reunidas e apresentam um aspecto 
uniforme, uma única fase, tem-se uma mistura homogênea. (     ) 
Embora seja aparentemente formada por um único composto, a água mineral 
apresenta diversas substâncias químicas em sua composição. A água que 
tomamos é, portanto, uma mistura. (     )  
 
5 – Entre tantos recursos naturais, um é de absoluta importância para a 
sobrevivência do ser humano e das demais formas de vida existentes no nosso 
planeta: a água. Sem ela, não há possibilidade de vida na Terra. 

 
 
Veja, na imagem acima, algumas utilidades da água no nosso dia a dia. Agora,  
escreva o que aconteceria se não existisse água à nossa disposição para:  
A. Beber: _______________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
B. Tomar banho: _________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
C. Regar as plantas: ______________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
D. Lavar roupas e louças: __________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
  



6 – Para garantir o abastecimento de água com boa qualidade em uma grande 
cidade, a água é submetida a um tratamento na ETA que envolve uma série de 
etapas. Associe cada uma das etapas apresentadas a seguir com o 
procedimento correspondente.  
1 . Filtração        2 . Decantação        3 . Floculação        4 . Desinfecção 
(     ) A água clarificada é coletada por meio de canaletas após a retenção de 
partículas que restaram da fase de decantação. 
(     ) A água recebe cloro para a eliminação de bactérias e vírus causadores de 
doenças. 
(     ) A água entra nos tanques de sedimentação, onde os flocos mais pesados 
se depositam no fundo. 
(     ) A água é agitada lentamente para que as partículas de sujeira se unem e 
formem flocos mais pesados.   
 
7 – Sabemos que a ingestão de água é essencial para nossa sobrevivência. 
Perdemos água em várias ocasiões: quando respiramos, falamos, urinamos e 
até quando suamos. Isso mesmo! O suor nos faz perder água e, por isso, 
precisamos nos hidratar constantemente. 
 

 
 
O suor é composto por água e vários excretas, como sais. Se fizermos uma 
comparação com a água do mar, esta também é composta de uma mistura de 
água e sal. Indique o método de separação mais adequado para água e sal e 
explique como é realizado esse processo nas salinas da região Nordeste, por 
exemplo.   
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________  
 
8 – Diz uma lenta chinesa que, no ano de 2737 a.C., o imperador chinês Shen 
Nung descansava sob uma árvore quando algumas folhas caíram 
acidentalmente em uma vasilha de água que os seus servos ferviam para ele 
beber. Atraído pelo aroma, o imperador provou o líquido e adorou. Assim, 
descobriu-se o chá. 
Nos dias de hoje, essa bebida é comumente preparada com as folhas em 
saquinhos. Que processo ocorre quando o saquinho de chá é colocado em água 
quente?  
_______________________________________________________________    



 9 – Na cartilha do consumo sustentável de equipamentos eletrônicos, o principal 
verbo que deve ser conjugado é “reduzir”. Para isso, é importante resistir aos 
apelos da publicidade e não substituir o eletrônico em bom estado por outro que 
não é realmente necessário. Esse é o primeiro e essencial passo para um 
consumo consciente. 

 
 
A. O que pode ocorrer quando os eletrônicos são descartados incorretamente?  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 

 
 
B. O que você pode fazer com o eletrônico que não tem mais utilidade? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Obs. As imagens desta prova são do livro “Diário de um banana” , de Jeff  Kinney. 

                                                                                 
 
                                                      Saudades dessa turminha que eu gosto tanto! 
                                                                Beijinhos no coração de vocês! 
                                                                     Profa. Adriana Delgado     
 
 



 

C O L É G I O   L U T E R A N O   S Ã O   P A U L O 

EDUCAÇÃO BÁSICA 
Reg. 1214/1933 – P.G.E. de 25/07/74 – Regimento DOE 23/04/98 

 

   ROTEIRO DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA 
 
   PROFESSOR MARCELLO ALBERTI 
 

   6º ano A   - roteiro do dia 19/06/2020 (parte 02) 
  (referente à aula que foi dada no dia 12/06/2020) 
    
 
 

 

O aluno deverá copiar no SEU CADERNO DE GEOGRAFIA as perguntas e respostas deste roteiro de 

estudos.  

Os mapas e esquemas deverão ser RECORTADOS e COLADOS ao lado de suas respectivas perguntas. 

OBS: se o aluno achar que é capaz dele mesmo DESENHAR o mapa/esquema/ilustração deste roteiro, 

ele tem total liberdade para fazê-lo! 

 

Continuação: Atmosfera 
 

30 – Quais são os tipos de chuva? 

 

• CHUVA CONVECTIVA: num dia muito quente há muita evaporação. O vapor d’água resultante 

da evaporação sobe para o céu e vai formando nuvens. Depois de algum tempo, a nuvem fica tão 

“carregada” de umidade que não aguenta mais tanto peso da água que acumulou dentro dela, e 

essa água cai em forma de chuva. 

Esse tipo de chuva (chuva convectiva) é a mais comum no mundo. 

 

• CHUVA DE MONTANHA ou CHUVA DE RELEVO: a nuvem é levada pelo vento, encontra 

uma montanha e precisa subir para passar por ela. Conforme a nuvem vai subindo, lá em cima 

vai ficando mais frio, e o vapor d’água que forma a nuvem se resfria, voltando ao estado líquido 

(se condensa), formando gotas de água que cai na forma de chuva. 

Esse tipo de chuva é comum na Serra do Mar, que descemos pela Via Anchieta ou Rodovia dos 

Imigrantes quando vamos à praia. 

 

• CHUVA FRONTAL: num certo dia, chega uma frente fria. A temperatura cai, faz muito frio e o 

vapor d’água que se encontra na atmosfera volta para o estado líquido (se condensa), formando 

gotinhas de água que caem na forma de chuva. 

Esse tipo de chuva é muito comum em São Paulo, quando o clima muda de quente para frio 

quando chega uma frente fria. 

 

 

31 – O que é pressão atmosférica? 

 

• O ar tem peso. O “peso do ar” é a pressão atmosférica. 



• Como tem peso, a tendência dele é a de ficar nos lugares baixos. Portanto, nos lugares baixos tem 

muito ar, portanto tem ALTA PRESSÃO ... nos lugares altos tem pouco ar, então tem BAIXA 

PRESSÃO. 

 

                             
 

 

 

LITOSFERA  
 

 

32 – Quais são as camadas do interior da Terra? 

 

 
 

 

NÚCLEO: é a parte interna, que fica bem no centro do planeta. Formado por rochas e metais derretidos, 

numa temperatura de 5.000ºC. O núcleo tem cerca de 2.000 quilômetros de espessura. 

CROSTA: é a parte externa da Terra, formada por 

rochas em estado sólido, portanto é a camada 

“dura” do nosso planeta. Sobre ela ficam os 

continentes e oceanos, onde ficam as planícies, 

planaltos e montanhas e sobre ela moram todas as 

espécies de animais e vegetais. A crosta é muito 

fina, tem espessura média de 30 quilômetros. 

 

MANTO: é a parte intermediária, a que fica “no 

meio”. Formada por rochas derretidas, em estado 

pastoso. A temperatura é de 3.000ºC e é a camada 

mais grossa, pois tem 4.000 quilômetros de 

espessura. Forças descomunais agem lá dentro. 



 

C O L É G I O   L U T E R A N O   S Ã O   P A U L O 

EDUCAÇÃO BÁSICA 
Reg. 1214/1933 – P.G.E. de 25/07/74 – Regimento DOE 23/04/98 

 

   ROTEIRO DE ESTUDOS DE GEOGRAFIA 
 
   PROFESSOR MARCELLO ALBERTI 
 

   6º ano A   - roteiro do dia 19/06/2020 (parte 01) 
  (referente à aula que foi dada no dia 12/06/2020) 
    
 
 

 

O aluno deverá copiar no SEU CADERNO DE GEOGRAFIA as perguntas e respostas deste roteiro de 

estudos.  

 

Continuação: Atmosfera 

 
26 – Explique: amplitude térmica. 

 

• É uma conta que fazemos para saber o quanto a temperatura variou num determinado dia. 

Ex.: no dia 18/07/2014 a temperatura máxima foi 27ºC e a temperatura mínima foi 19ºC. 

A amplitude térmica daquele dia foi 8ºC (ou seja, a temperatura variou 8ºC durante o dia) 

 

AMPLITUDE = TEMPERATURA MÁXIMA – TEMPERATURA MÍNIMA 

 

 

27 – Explique: média térmica. 

 

• É uma conta que fazemos para saber qual foi a temperatura média num determinado dia. 

Ex.: no dia 18/07/2014 a temperatura máxima foi 27ºC e a temperatura mínima foi 19ºC. 

A média térmica daquele dia foi 23ºC (ou seja, a temperatura média foi 23ºC) 

 

MÉDIA =           TEMPERATURA MÁXIMA + TEMPERATURA MÍNIMA  

                           __________________________________________________ 

 

                                                               2 

 

 
28 – Prove a existência da umidade atmosférica. 

 

• Na atmosfera existe água em estado gasoso: é o VAPOR D’ÁGUA. Conseguimos provar a 

existência desta umidade atmosférica quando vemos as gotinhas que se formam num copo 

gelado; no espelho embaçado; no sereno que se forma sobre um carro numa noite fria; na 

“fumacinha” que sai da boca da gente num dia muito frio. Portanto, existe umidade na atmosfera, 

e ela é a água que está no estado gasoso. 

 



29 – O que é precipitação atmosférica? 

 

• Na atmosfera existe umidade, que é o vapor d’água. Quando esse vapor d’água é resfriado, ele 

volta para o estado líquido (se CONDENSA) e acaba “caindo” (se precipitando) ... esse vapor 

que se esfriou, voltou ao estado líquido e caiu é a chuva ... se estiver um dia muitíssimo frio, vira 

flocos de neve ... ou, se estiver numa nuvem de tempestade, acaba congelando e virando o 

granizo. 

• Portanto, precipitação atmosférica é tudo que é formado por ÁGUA que cai do céu: chuva, neve 

e granizo. 


