
Disciplinas O que preciso saber? Onde estudar? Como devo estudar?
Atividades que eu preciso 

entregar
 Entrega

ARTES Arte do grafite.
Atividade na Ficha de Exercício, 

anexa ao plano de estudo.

 Conforme as informações do vídeo 

da atividade anterior, realize a 

atividade sobre Grafite.

 - Enviar a Ficha de Exercício de 

Artes ao e-mail da professora.

 - Guardar a atividade na pasta 

portifólio. E-mail da professora: 

artes@icjcoracaodejesus.com.br

31/mar

LÍNGUA 

PORTUGUESA

Conteúdos dos capítulo 1 e 2 

do livro didático e início do 3.

Caderno de português e livro 

didático. 

Por meio da leitura atenta e 

realização de exercícios.

Fazer atentamente as atividades 

propostas no Plano desta 

semana: 23 a 27/março. Postar 

as fotos do caderno no Google 

sala de aula. E-mail da 

professora: 

portugues@icjcoracaodejesus.c

om.br

27/mar

MATEMÁTICA

Reconhecer figuras 

geométricas tridimensionais 

(esfera, cone, cilindro, cubo, 

pirâmide, paralelepípedo), 

com base em objetos do 

cotidiano.

Identificar propriedades 

comuns e diferenças entre 

duas ou mais figuras 

bidimensionais (número de 

lados e/ ou vértices, pelo 

tipo de ângulos) ou entre 

duas ou mais figuras 

tridimensionais (número de 

arestas, número de faces, 

número de vértices).

Livro didático de Matemática 

(Páginas 69 a 78)

Youtube: 

Formas Geométricas Espaciais 

(Aula 1)

https://youtu.be/OF4tRusOK7Q

Formas Geométricas Espaciais 

(Aula 2)

https://youtu.be/zgbeiPutdn8

Realize atentamente a leitura do 

capítulo 3 do livro de didático 

(Páginas 69 a 78). Assista aos vídeos 

indicados.

 Realize os exercícios 1 ao 10 

(Páginas 79 e 80). Envie as 

fotos dos exercícios resolvidos 

para o e-mail do professor: 

dynan.matematica@icjcoracaod

ejesus.com.br

29/mar

HISTÓRIA Interpretar textos e imagens. 
Livro didático - Capitulo 2/Parte I: 

egípcios (p.30 a 33) e Parte II: 

núbios (p.37 a 38)

Leitura e grifo do texto didático / 

Responder as questões propostas.

Responder as questões 

referentes aos povos egípcios e 

núbios.E-mail do professor: 

marcelo.historia@icjcoracaodeje

sus.com.br

27/mar

PLANO DE ESTUDO A DISTÂNCIA - ENSINO FUDAMENTAL II - 6° ano



GEOGRAFIA

· Distinguir tipos de mapas e 

suas aplicações; analisar os 

elementos fundamentais das 

representações cartográficas.

Livro didático (Capítulo 4, 

páginas 44 a 55)

Leitura e grifo do texto didático / 

Responder as questões propostas.

Atividade sobre os tipos de 

representação cartográfica do 

Google Formulário, além dos 

outros exercícios do Tarefário 

dessa semana. Ambas estão no 

Plano de Estudos. E-mail da 

professora: 

geografiaem@icjcoracaodejesus

.com.br

30/mar

REDAÇÃO Gênero textual diário pessoal. Livro didático de português.
Por meio da realização dos exercícos 

porpostos no plano. 

Os exercícios propostos no 

plano. E-mail da professora: 

portugues@icjcoracaodejesus.c

om.br

27/mar

INGLÊS
Ouvir as histórias e fazer o 

registro das mesmas. 

Acessar o site indicado na folha 

de atividade.

Ouvir a história em silêncio, pelo 

menos três vezes, para que possa 

realizar o registro do que se pede. 

Comentário dos textos conforme 

solicitado na folha de atividade. 

Lá estão todas as instruções. E-

mail da professora: 

portuguesem@icjcoracaodejesu

s.com.br

27/03

CIÊNCIAS
Refletir a respeito do Planeta 

Terra

Assistir ao Filme - Pálido Ponto 

Azul - documentário (6min) Carl 

Sagan - proposto na pág. 27, do 

material didático.

Assistir ao filme e realizar a produção 

de um texto.

Produção textual com o Tema: 

Eu e o Mundo. Enviar para o 

email: 

ciencias@icjcoracaodejesus.co

m.br 

31/mar

ENSINO 

RELIGIOSO

Realizar reflexão a respeito do 

bullying.

Leitura do texto do início da 

página 19, do material didático, e 

o texto " Pensando com o Outro".

Desenvolva um cartaz contra o 

Bullying. 

Faça o cartaz em folha de sulfite 

e guarde-o na pasta do 

Portifólio.E-mail da professora: 

ciencias@icjcoracaodejesus.co

m.br

FILOSOFIA

Reflexões a respeito do 

momento atual – A Ética nas 

Relações Sociais.

Assistir o vídeo “Quer Saber? 

Ética ”, disponível no  youtube, 

no link: 

https://www.youtube.com/watch?

v=S48AlTBDSVU 

A partir das ideias apresentadas pelo 

vídeo, elaborar um texto que refelte 

sobre o que é Ética e como podemos 

usá-la para vivermos de forma mais 

justa em sociedade.

Você poderá apresentar sua 

atividade de forma ilustrada, em 

uma história em quadrinhos ou 

uma ilustração que represente o 

que está sendo pedido. Enviar a 

atividade proposta para o email 

do professor: 

historia@icjcoracaodejesus.com

.br

31/03



EDUCAÇÃO 

FÍSICA

Trabalho de Educação Física

Tema: Basquete

Realizar sua pesquisa por meio 

de livros e sites oficiais sobre 

esporte. 

História do Basquete, onde surgiu, 

origem; 

- Regras específicas do esporte;

- História do Brasil nas olimpíadas, 

equipes masculina e feminina. Buscar 

dados como: número de vitórias, 

derrotas e classificações em 

olimpíadas;

- Atletas Brasileiros destaque, 

masculino e feminino. 

O trabalho deve conter: 

Capa

Sumário

Introdução 

Conteúdo 

Imagens

Conclusão

Referências. Enviar para o e-

mail: 

edufisicaem@icjcoracaodejesus

.com.br ou 

rodrigo.edfisica@icjcoracaodeje

sus.com.br

30/03


