
Centro Educacional Sesc Cidadania 

Ensino Fundamental Anos Finais 

Roteiro Semanal – 08/04 a 12/04/2019 – 6º ano A - EFAF 

Srs. Pais  
Reforçamos que este sábado – 06/04 – teremos aulas. A avaliação será aplicada as 9:30 e os 
alunos serão liberados as 10:50. Pedimos que se atentem ao horário para pegá-los no colégio. 
 

As tarefas de casa não feitas são lançadas diariamente no sistema acadêmico. Para acompanhar os lançamentos 

acesse o Portal da escola. É necessário visualizar constantemente, assim: 

Acesse o nosso portal www.sesccidadania.com.br 

 
Todas as tarefas abaixo são referentes a Turma 6º A, portanto, os horários de entrega das atividades seguem 
o horário de aula da Turma. 

 
 HAROLDO – Matemática (2ª feira 

08/04/2019 e 5ª feira 11/04/2019) 
 

 
Para essa semana tenho um desafio bem 
legal para você! Vamos relaxar um pouco 
e ao mesmo tempo praticar nosso 
raciocínio lógico. 

 
Forme o número 24 usando apenas os 

números 3, 3, 7, 7, uma vez cada. Você pode 

usar as operações +, -, *, /, e também os 

parênteses, se achar necessário. 

 

 Segunda-feira 08/04/2019 
 

1)  Faremos a correção da N1 juntos no 
caderno. (Na aula de segunda-feira o 
professor entregará as questões da N1 
para que os alunos refaçam, reforçando o 
conteúdo aprendido e tirando as dúvidas 
que ainda possam existir). 
 
 

 Quinta– feira (11/04) 
 

2) Traga o desafio respondido no seu 
caderno. 
 

 

 DEBORA – Ensino Religioso/ Escola da 
Inteligência – ( 2ª feira 08/04/2019) 

 
 

Estamos progredindo muito com as 

atividades da escola da inteligência, mas 

peço atenção com o material. Traga o livro 

da escola da inteligência para o colégio 

(em todas as aulas da disciplina) 

devidamente identificado com seu nome 

completo e série.  

Nossas aulas são todas as segundas-

feiras no segundo horário. Não se 

esqueçam. 

 
 

 VÂNIA – INGLÊS (2ª feira 08/04 e 6ª feira 

12/04) 

       Homework 
 

 Segunda-feira 08/04/2019 
 

1) Revisar vocabulário Family Members pgs 
25,26, que foi estudado em sala. Leia o 
conteúdo, anote as dúvidas. 

 

 Sexta-feira 12/04/2019 
 

1) Workbook-página 125.  
 

 
 DAYANE  – História (3ª feira 09/04/2019) 

 
 

    1) Trazer o livro didático de História para as    

aulas da semana.  

    2) Resolver as atividades do livro das páginas 
63 e 64.  Perguntas e respostas em seu caderno. 

  

  

http://www.sesccidadania.com.br/


 MARIANA – Gramática e Literatura (3ª 
feira 09/04/2019 e 5ª feira 11/04/2019) 
 

 Terça-feira 09/04/2019 

 

1) Responda no caderno de Gramática as 

questões da seção “Estudo do texto” no 

livro Português linguagens, páginas 42 e 

43 (exercícios 1 ao 8);  

 

2) Responda as questões da seção “A 

linguagem do texto” no livro Português 

linguagens, página 43 (exercícios 1 ao 3). 

ATENÇÃO! Escreva apenas as respostas no 

caderno, mas não se esqueça das margens, do 

cabeçalho       e de enumerar cada resposta de 

acordo com a questão apresentada no livro 

indicando as páginas correspondentes a cada 

exercício.  

 

 VANESSA – Ciências –  (3ª feira 09/04 e 
5ª feira 11/04/2019) 
 

 Terça – feira (09/04) 
 

1) Responder as atividades da página 53, 
exercícios do 1 ao 2.  

2) Responder as atividades da página 54 
(Rever e aplicar), exercícios do 1 ao 9. 
Escreva as respostas no caderno, 
identificando a página do livro no caderno. 
 

 

 Quinta– feira (11/04):  
 

1) Mostrar a correção da avaliação N1 no 
caderno. (na aula de terça-feira a 
professora entregará as questões da N1 
para que os alunos refaçam, reforçando o 
conteúdo aprendido e tirando as dúvidas 
que ainda possam existir) 

 
 

 WILKER – Geografia  (3ª feira 09/04) 
 

1) Responda a atividade “de olho na 

imagem” da página 71. 

 

2) O que é a Litosfera? 

 

 

3) Como era o planeta terra, antes da 

formação da Crosta terrestre? 

 

4) Quais são as camadas que compõem o 

planeta terra? 

       *Utilize o capitulo 5 para responder as  
questões.  

       *Copiar e responder.  

       * Atividades deverão ser apresentadas na 
Terça-feira 09/04. 

 

 GABRIELA – Produção de texto (4ª feira 
– 10/04/2019) 

 
1) Responder à lista de exercícios sobre a 

fábula “O colibri na floresta em chamas”.  
Lembre-se: as respostas devem ser 
completas, para isso, retome o enunciado 
da pergunta. Capriche          na letra e na 
organização das respostas. 

 

 CAROL – Arte (5ª feira – 11/04/2019) 
 

      1) Trazer o livro e o caderno de desenho e de   
atividades 

      2) Realize a atividade II – A Simetria nos 
frontões da página 33. 

 

 


