
SEMANÁRIO – 6º ANO/FUNDAMENTAL II 

SEGUNDA-FEIRA, 23 DE MARÇO TERÇA-FEIRA, 24 DE MARÇO QUARTA-FEIRA, 25 DE MARÇO QUINTA-FEIRA, 26 DE MARÇO SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO 

 

Inglês - semana para praticar 

“listening”, através de 

contação de histórias e 

“reporting”, através do 

registro.  

Primeira história a ser 

trabalhada é “The Tooth” (ver 

roteiro de orientações ).  

 

Língua Portuguesa e 

Redação: 23/03 a 27/03. 

Realizar as atividades do 

Plano durante os dias acima. 

Seguem orientações no 

mesmo documento. 

 

História: 23/03 a 27/03. 

Realizar a leitura do cap. 2 e 

responder as questões da 

Ficha de exercícios. 

 

Matemática:Realize a leitura 

do capítulo 3 (Páginas 69 a 

78) e assista aos vídeos 

indicados no roteiro de 

estudos. 

Língua Portuguesa e 

Redação: 23/03 a 27/03. 

Continuação das atividades 

propostas para a semana. 

 

Matemática: Exercícios 

“Conhecimento em Ação” do 

1 ao 10 (páginas 79-80). 

Observação: Lembre-se de 

enviar para o e-mail do 

professor até dia 29/03/2020. 

 

Ensino Religioso: 
Desenvolva um cartaz contra 

o Bullying. 

 

Ciências: Assistir ao Filme - 

Pálido ponto Azul e realizar a 

produção de um texto. 

 

 

 

Inglês - a história de hoje é 

“No more noisy nights” 

  (ver roteiro de orientações) 

 

Língua Portuguesa e 

Redação: 23/03 a 27/03. 

Continuação das atividades 

propostas para a semana. 

 

História: 23/03 a 27/03. 

Continuação das atividades 

propostas para a semana. 

 

Geografia: Iniciar as 

atividades propostas no Plano 

de Estudos desta semana (23 

a 27/03), que se referem à 

atividade do Google 

Formulários (tipos de mapas) 

e exercícios do Tarefário. 

Data de entrega: até 30/03. 

Língua Portuguesa e 

Redação: 23/03 a 27/03. 

Continuação das atividades 

propostas para a semana. 

 

Inglês: 23/03 a 27/03. 

Continuação das atividades 

propostas para a semana. 

 

 

Filosofia: Assitir ao vídeo e 

realizar atividade proposta.  

 

Inglês - a história de hoje é 

“Harry the dirty dog” 

 (ver roteiro de orientações) 

 

Língua Portuguesa e 

Redação: 23/03 a 27/03. 

Continuação das atividades 

propostas para a semana. 

 

Geografia: Terminar as 

atividades propostas no Plano 

de Estudos desta semana (23 

a 27/03), que se referem à 

atividade do Google 

Formulários (tipos de mapas) 

e exercícios do Tarefário. 

Data de entrega: até 30/03. 

 

Arte: Realizar a atividade do 

plano de estudo, seguindo  as 

orientações no mesmo 

documento. Entregar até o dia 

02/04 no email da professora. 

 

 



 


