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Língua Portuguesa 6º ano 

Atividade para terça-feira (06 de Outubro de 2020) –1 hora-aula. 

 

4º Bimestre 

Conteúdo: Volume 4 – “Conviver”. Regras de acentuação. 

 

 

 

 

 

 

 

Colégio São Marcos – Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio. 

Jandaia do Sul, 06 de Outubro de 2020. 

Professora: Ana Paula Alberton                                  Série:6º Ano 

 Aluno (a): ___________________________________________ 

 

 

4º Bimestre 

 

 

Apostila Volume 4 –  



1. Ler as páginas 23 e 24 sobre “Regras de acentuação gráfica – parte I”. 

2. Resolver os exercícios da página 23 , 24 e 25. 

Correção referente ao dia 02-10 – Apostila Volume 4 

Pág. 21 e 22 

 

Atividade 1: O debate de  ideias entre crianças, a  convivência em grupo. 

O primeiro texto explora a  importância de estar juntos  para discutir propostas  para 

desenvolver um  mundo melhor. O segundo  trata de inverter as regras estabelecidas pela  

sociedade. 

 

Atividade 2: Nos dois  textos, os grupos tinham  como principal objetivo  a união de pessoas 

com  interesse em comum. 

Atividade 3a: Conscientizar  as crianças para a  possibilidade de elas  atuarem na sociedade 

com o objetivo de tornar  o mundo melhor para  todos. Primeiramente, elas  se reúnem e 

discutem um tema, como algo relacionado  ao meio ambiente, depois  tentam conscientizar as  

pessoas sobre uma ação que  proteja o meio ambiente, por  exemplo, tirar o lixo da rua,  

economizar água etc. 

Atividade 3b: Os  participantes debatem  temas ambientais e  cuidados com o planeta. 

Atividade 4a: Todos os  nomes sugerem que haja  no clube algo que fuja à  normalidade e 

contemple a  diferença. 

Atividade 4b: Por meio  da discussão e do voto de  cada um. 

 

Atividade 4c: Não. Fazer  parte de um clube é  exatamente o contrário.  Para fazer parte de 

algum  grupo, é importante dar  voz a todas as pessoas 

para que os ideais do clube  façam sentido. 

Atividade 5: Espera-se  que o aluno comente que  elas fogem da normalidade  e podem tornar 

inviável  algumas atividades (como  telefonar ou jogar futebol)  ou ter efeito negativo,  como o 

desperdício de  energia elétrica ao deixar a luz acesa após sair de um espaço fechado, a perda 

do apetite ao comer a sobremesa antes da refeição ou o  risco de adoecer ao brincar na chuva. 

Comente que regras e costumes, apesar de serem  modificados ao longo do tempo de acordo 

com as circunstâncias, geralmente foram  estabelecidos por algum motivo considerado correto 

na época em que foram criados. 

Atividade 6: Resposta pessoal.  

 

 


