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Língua Portuguesa 6º ano 

Atividade para terça-feira (14 de Julho de 2020) –  1 hora-aula. 

 

2º Bimestre 

Conteúdo: Verbos, texto instrucional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 14 de Julho de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:6º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

2º Bimestre 



 

Atividades 

Roteiro de aula 

1. Responder à página 99.  

2. Ler o Manual de Instruções da página 100, 101. 

3. Responder às atividades da página 101. 

4. Ler as páginas 102, 103 sobre os Verbos. 

5. Responder aos exercícios pág. 103. 

 

CORREÇÂO REFERENTE AO DIA 10-07 

Página 95 

Atividade 3: 

a) Ao que tudo indica, a  mulher se refere ao ato  de trocar de moradia,  porque ela está 

aflita em  cima do telhado, rodeada  de muito lixo. Ou seja, a  mudança de casa, diante  

dessa situação, seria algo  necessário. 

b) Não, porque ele se  refere à troca de hábitos  errados de pessoas que descartam o lixo  

inadequadamente. 

c) Representa a enorme  quantidade de lixo que  descartamos todos os dias. 

d) Resposta pessoal. 

Resposta pessoal 

Página 97 e 98 

Atividade 1: 

a) A função dele é  destacar a importância da  reciclagem. 

b) As instruções que são  dadas quanto à separação  do lixo somente fazem  sentido a 

uma pessoa  quando ela compreende a pertinência da ação.  O texto que as antecede  

cumpre essa função, ou seja, mostra o sentido de  separarmos o lixo. 

Atividade 2: 

a) É o lixo que provém,  de um modo ou de  outro, de um ser vivo.  Nisso, encaixam-se,  

principalmente, os restos  de alimentos. 

b) Ele pode ser usado  como adubo. 

c) Porque a maior parte  do lixo domiciliar do  país é composta de lixo orgânico. 

Atividade 3: Ele deve  ser lavado e seco. 

Atividade 4: 



a) “Reciclável” é o  material que pode receber  reciclagem. “Reciclado” é  o material que 

já recebeu  reciclagem. 

b) “Estratégico” pode  indicar o lugar propício  para que o lixo receba  coleta seletiva. 

Atividade 5: Porque, desse  modo, é possível visualizar  o conteúdo sem precisar  abrir o saco. 

Isso torna o  processo prático para quem  separa o lixo e para quem o recolhe. 

 


