
 

 
E.M. Professor Sebastião Vayego de Carvalho 

Av. Ver. Rubens Mazieiro, 100 – Ouro Fino Paulista – CEP: 09442-700 
Fone: (11) 4822-3137 / 4827-0948 
E-mail: emvayego@hotmail.com 

 
DISCIPLINA: CIÊNCIAS 

SEMANA 06- 05/10 A 09/10 

 

NOME: Nº: SÉRIE: 6º anos 

PROFESSOR(A): Thiago Mendes da Silva CARGA HORÁRIA SEMANAL: 04 

ENVIAR PARA: Plataforma Google classroom DATA DE ENTREGA: 09/10 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: Forma, estrutura e movimentos da Terra. 

HABILIDADE(S): (EF06CI12) Identificar diferentes tipos de rocha, relacionando a formação de fósseis a rochas 

sedimentares em diferentes períodos geológicos. 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: Livro didático, material anexo, Google classroom, Vídeos explicativos 

ORIENTAÇÕES: Leia o texto, assista aos vídeos explicativos e responda as questões. 

Links: Plataforma Google classroom (https://forms.gle/yyBSGsEUDjyfgBvA9 ) 

Fósseis...........................................................................................................................Parte 01 

 Fóssil de um lagarto no âmbar 

Fósseis são restos ou vestígios preservados de animais, plantas, bactérias, ou outros seres vivos em rochas, como 

moldes do corpo ou partes deste, rastros e pegadas. 

A totalidade dos fósseis e sua colocação nas formações rochosas e camadas sedimentares é conhecido como 
registro fóssil. A palavra "fóssil" deriva do termo latino "fossilis" que significa "ser desenterrado". 

A ciência que estuda os fósseis é a Paleontologia. A fossilização raramente ocorre porque a matéria orgânica dos 
seres vivos tende a ser rapidamente decomposta. Logo, para que um organismo seja fossilizado, os restos devem 
ser cobertos por sedimentos o mais rápido possível. Existem diferentes tipos de fósseis e diferentes processos de 
fossilização. 

Quando é que se começou a estudar os fósseis? 

Desde sempre o Homem observa e tenta interpretar a natureza. Desde muito cedo ele encontrou rochas com 
impressões em forma de conchas, ossos de animais e folhas de plantas, ou seja, fósseis.  

https://forms.gle/yyBSGsEUDjyfgBvA9


 

Ao longo de muitos séculos estas impressões estimularam a imaginação do ser humano, tendo originado inúmeras 
explicações. Algumas destas explicações, elas foram consideradas criações de espíritos maus ou bons, sendo 
designadas de “cobras de pedra”, “pedras mágicas”, “pedras de trovão” e “pedras de sapo”. 

Em outras interpretações, as impressões foram vistas como o resultado da ação das radiações do sol ou das 
estrelas. Houve, ainda, quem preferisse olhá-las como brincadeiras do reino mineral, que imitava formas de plantas 
e animais existentes na natureza. 

Ainda no século XVII havia a teoria de que as impressões deixadas nas rochas seriam o resultado de uma 
propriedade inerente à Terra, a qual originaria estas marcas como ornamento das regiões ocultas do globo, da 
mesma maneira que as flores são o ornamento da superfície. Mesmo no século XIX, um estudo da Igreja Cristã 
afirmava que o Diabo tinha colocado aquelas impressões nas rochas para enganar e embaraçar a humanidade. 

Embora muitas teorias tenham surgido ao longo dos tempos para interpretar o significado dos fósseis, o seu estudo 
científico só começou há cerca de 300 anos. A sua verdadeira origem e natureza só foi estabelecida no séculos 
XVII por alguns naturalistas, que conseguiram estabelecer a relação entre os dentes de tubarão da altura e outros 
semelhantes, mas fossilizados. Um século antes tinha surgido a designação de “fóssil”. Ela derivou da palavra 
latina “fossilis”, que significa “desenterrado”, e foi inicialmente usada para designar toda a espécie de minerais e 
metais extraídos da crosta terrestre. 

Como se chamam as pessoas que estudam os fósseis? 

Os cientistas que fazem o papel de detetives de fósseis são chamados de “paleontólogos”, pois o ramo das 
Ciências da Terra e da Vida que se dedica ao estudo dos fósseis chama-se “Paleontologia”. 

Os paleontólogos têm encontrado fósseis em todo o mundo, a uma velocidade espetacular – de sete em sete 
semanas um novo fóssil é encontrado. Mas não é fácil achar um fóssil. Por isso, encontrar restos fossilizados de 
um animal ou planta é uma experiência emocionante. Os penhascos marinhos, as pedreiras e outras rochas 
expostas são locais de grande interesse para a descoberta de fósseis. Também as grutas, como antigos abrigos de 
homens e animais, podem proporcionar valiosas descobertas paleontológicas. 

Onde se podem encontrar os fósseis? 

Na maior parte das vezes, por mais que se conheçam as características geológicas de um local, não é possível 
dizer com certeza se aí existirão fósseis ou não. No entanto, determinados fatores podem ser indicadores da sua 
presença e são estes fatores que os paleontólogos seguem nas suas pesquisas. Estas hipóteses referem-se, 
principalmente, ao tipo de rochas mais relacionadas com a preservação de fósseis, ou seja, as sedimentares, e à 
idade da rocha, que é determinada através de análises químicas da sua composição. 

Também existe uma outra forma de atuar – ir escavando cegamente até ter a sorte de encontrar algo. Alguns 
fósseis são encontrados ao acaso, em obras ou áreas de exploração mineira, por exemplo. 

Apesar da dificuldade em achar fósseis, os paleontólogos já encontraram fósseis microscópicos de algas azuis, 
cuja idade foi calculada em quase 2000 milhões de anos. Recentemente foram descobertos fósseis de bactérias 
que terão cerca de 3000 milhões de anos. 

Questões: 

1.Sobre fósseis podemos afirmar: * 

a) São restos ou vestígios preservados de animais e plantas em rochas, como moldes do corpo ou partes 
deste, rastros e pegadas. 

b) São restos ou vestígios preservados de animais em rochas, como moldes do corpo ou partes deste, rastros 
e pegadas. 

c) São restos ou vestígios preservados de animais, plantas, bactérias, ou outros seres vivos em rochas, como 
moldes do corpo ou partes deste, rastros e pegadas. 

d) São restos ou vestígios preservados de animais, plantas, bactérias, ou outros seres vivos em rochas, como 
moldes do corpo ou partes deste. 



 

2.A palavra "fóssil" deriva do termo latino "fossilis" que significa : * 

a) "Ser Morto". 
b) "Ser desenterrado". 
c) "Ser enterrado". 
d) "Ser pedra". 

3.Assinale a alternativa correta: * 

a) Os cientistas que fazem o papel de detetives de fósseis são chamados de “paleontólogos”, pois o ramo das 
Ciências da Terra e da Vida que se dedica ao estudo dos fósseis chama-se “Paleontologia”. 

b) Os cientistas que fazem o papel de detetives de fósseis não são chamados de “paleontólogos”, pois o ramo 
das Ciências da Terra e da Vida que se dedica ao estudo dos fósseis chama-se “Paleontologia”. 

c) Os cientistas que fazem o papel de detetives de fósseis são chamados de “fossiólogos”, pois o ramo das 
Ciências da Terra e da Vida que se dedica ao estudo dos fósseis chama-se “fossilogia”. 

d) Os cientistas que fazem o papel de detetives de fósseis são chamados de “dinossaurólogos”, pois o ramo 
das Ciências da Terra e da Vida que se dedica ao estudo dos fósseis chama-se “Dinologia”. 

4.Ao longo de muitos séculos estas impressões estimularam a imaginação do ser humano, tendo originado 

inúmeras explicações. Algumas destas explicações, elas foram consideradas criações de : * 

a) Espíritos maus ou bons, sendo designadas de “cobras de pedra”, "pedras de dinossauros" , “pedras 
mágicas”, “pedras de trovão” e “pedras de sapo”. 

b) Espíritos maus ou bons, sendo designadas de “cobras de pedra”, “pedras mágicas”, “pedras de trovão”  e 
“pedras de sapo”. 

c) Cientistas maus ou bons, sendo designadas de “cobras de pedra”, “pedras mágicas”, “pedras de trovão” e 
“pedras de sapo”. 

d) Espíritos maus ou bons, sendo designadas de “cobras de pedra”, “pedras mágicas”, “pedras de dinossauro” 
e “pedras de sapo”. 

5.Sobre o local onde podemos encontrar fósseis podemos afirmar: * 

a) Na maior parte das vezes, por mais que se conheçam as características geológicas de um local, não é 
possível dizer com certeza se aí existirão fósseis ou não. No entanto, determinados fatores podem ser 
indicadores da sua presença e são estes fatores que os paleontólogos seguem nas suas pesquisas. Estas 
hipóteses referem-se, principalmente, ao tipo de rochas mais relacionadas com a preservação de fósseis, ou 
seja, as sedimentares, e à idade da rocha, que é determinada através de análises químicas da sua 
composição. 

b) Na maior parte das vezes, por mais que se conheçam as características geológicas de um local, é possível 
dizer com certeza se aí existirão fósseis ou não. No entanto, determinados fatores podem ser indicadores da 
sua presença e são estes fatores que os paleontólogos seguem nas suas pesquisas. Estas hipóteses 
referem-se, principalmente, ao tipo de rochas mais relacionadas com a preservação de fósseis, ou seja, as 
sedimentares, e à idade da rocha, que é determinada através de análises químicas da sua composição.  

c) Na maior parte das vezes, por mais que se conheçam as características geológicas de um local, não é 
possível dizer com certeza se aí existirão fósseis ou não. No entanto,  determinados fatores podem ser 
indicadores da sua presença e não são estes fatores que os paleontólogos seguem nas suas pesquisas. 
Estas hipóteses referem-se, principalmente, ao tipo de rochas mais relacionadas com a preservação de 
fósseis, ou seja, as sedimentares, e à idade da rocha, que é determinada através de análises químicas da 
sua composição. 

d) Na maior parte das vezes, por mais que se conheçam as características geológicas de um local, não é 
possível dizer com certeza se aí existirão fósseis ou não. No entanto, determinados fatores podem ser 
indicadores da sua presença e são estes fatores que os paleontólogos seguem nas suas pesquisas. Estas 
hipóteses referem-se, principalmente, ao tipo de rochas mais relacionadas com a preservação de fósseis, ou 
seja, as ígneas, e à idade da rocha, que é determinada através de análises químicas da sua composição.  

 

 



 

 
E.M. Professor Sebastião Vayego de Carvalho 

Av. Ver. Rubens Mazieiro, 100 – Ouro Fino Paulista – CEP: 09442-700 

Fone: (11) 4822-3137 / 4827-0948 
E-mail: emvayego@hotmail.com 

 
DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA 

SEMANA 6: 05/10/2020 A 09/10/2020 

 

NOME: Nº: SÉRIE: 6º ANO 

PROFESSOR(A): DANILO HENRIQUES FERREIRA CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 

ENVIAR PARA: GOOGLE CLASSROOM DATA DE ENTREGA: 09/10/2020 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: GINÁSTICA DE CONDICIONAMENTO 

HABILIDADE(S): (EF67EF08) EXPERIMENTAR E FRUIR EXERCÍCIOS FÍSICOS QUE SOLICITEM DIFERENTES 

CAPACIDADES FÍSICAS, IDENTIFICANDO SEUS TIPOS (FORÇA, VELOCIDADE, RESISTÊNCIA, FLEXIBILIDADE) E AS 

SENSAÇÕES CORPORAIS PROVOCADAS PELA SUA PRÁTICA. 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: ATRAVÉS DE EXERCÍCIOS DE MOBILIDADE ARTICULAR. 

ORIENTAÇÕES: DEVE-SE ASSISTIR O VÍDEO, REALIZAR FILMAGENS CURTAS DE CADA MOVIMENTO (15S A 20S) E 

ENVIAR AO PROFESSOR. 

 

Link: https://youtu.be/FNs6ERlBe80 
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