
 
 

E.M. Professor Sebastião Vayego de Carvalho 
Av. Ver. Rubens Mazieiro, 100 – Ouro Fino Paulista – 

CEP: 09442-700 Fone: (11) 4822-3137 
/ 4827-0948 

DISCIPLINA: 
CIÊNCIAS 

SEMANA- 3 – 
DE 15 Á 18/03 

NOME: Nº: SÉRIE: 6º ANO    

PROFESSOR(A): Marilaine L. Martines CARGA HORÁRIA SEMANAL:4aulas 

ENVIAR PARA: não haverá entrega DATA DE ENTREGA: não haverá 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: Terra e Universo 

HABILIDADES:( EF06CI12) Categorizar as rochas de acordo com suas características e origem e 
associar as rochas sedimentares à formação de fósseis em diferentes períodos geológicos. 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: Envio de texto explicativo com figuras e vídeo pertinentes ao 
tema. 

ORIENTAÇÕES: Leia com atenção o conteúdo enviado. ( hoje não será necessário enviar nada 
para a professora).Assista ao vídeo se possível, o link esta na plataforma classroom e aqui 
também. 

https://www.youtube.com/watch?v=KnMc6XIySmE  

Na próxima semana serão enviados os exercícios referentes ao tema estudado hoje. 
Plantão de dúvidas das 16h ás 18h pelo whatsap. 

 
A CROSTA TERRESTRE É FORMADA POR TRES TIPOS DE ROCHAS DIFERENTES: 

• AS ROCHAS METAMÓRFICAS, 

• AS ROCHAS SEDIMENTARES E 

• AS ROCHAS ÍGNEAS. 

Vamos conhecer um pouco mais sobre cada uma delas. 

Você já deve ter visto cada uma destas rochas cada vez que 

caminhou por lugares diversos do dia-a-dia. Como reconhecer 

cada uma delas? 

Vamos começar falando um pouco mais sobre cada uma delas: 

 
A camada rígida (sólida) mais externa da Terra é a litosfera e é constituída 
essencialmente por rochas. As rochas são agregados de minerais, e diferem 

http://www.youtube.com/watch?v=KnMc6XIySmE


entre si basicamente pela composição mineralógica e pela textura 
(tamanho e forma dos grãos minerais e o modo como estes estão dispostos). 
A mineralogia e a textura que caracterizam a rocha são determinadas pela 
sua origem geológica, ou seja, onde e como se formou. 

Quanto à sua origem, podemos considerar três tipos básicos de rochas: 
 

Rochas Magmáticas - formadas por solidificação de rochas fundidas (magma); 
 

Rochas Sedimentares - formadas por deposição de materiais 
em ambientes continentais ou marinhos; 

 
Rochas Metamórficas - formadas pela transformação de rochas pré-
existentes no estado sólido devido ao aumento da pressão e da 
temperatura. 

 
Os principais tipos de rochas e suas características: 

 
 



 

 
 

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 

SEMANA3:  15/03/2021 A 18/03/2021 

 

NOME: Nº: SÉRIE: 6º ANO 

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

ENVIAR PARA: GOOGLE CLASSROOM  DATA DE ENTREGA: 18/03/2021 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: ESPORTES DE MARCA – ATLETISMO: CORRIDAS 

HABILIDADE(S): (EF67EF06) ANALISAR AS TRANSFORMAÇÕES NA ORGANIZAÇÃO E NA PRÁTICA DOS ESPORTES EM SUAS DIFERENTES 

MANIFESTAÇÕES (PROFISSIONAL E COMUNITÁRIO/LAZER) 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TEXTOS, IMAGENS E VÍDEOS. 

ORIENTAÇÕES: O CONTEÚDO DEVERÁ SER LIDO E COPIADO NO CADERNO. VÍDEOS DEVERÃO SER ASSISTIDOS.  
OS ALUNOS DEVERÃO ENVIAR PARA O PROFESSOR UMA FOTO DO CONTEÚDO NO CADERNO PARA SER VISTADO. 
 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: SEGUNDA FEIRA (8H AS 12H/13H AS 14H40), TERÇA FEIRA (8H AS 12H/13H AS 16H40), QUARTA 

FEIRA (8H AS 12H), SEXTA FEIRA (8H AS 12H/13H AS 18H20) 

 

                         ATLETISMO 

                                       CORRIDAS 
 

 
 

Revezamento 
 
 Essa modalidade, quatro atletas da mesma equipe percorrem um certo espaço se revezando. 
 As provas oficiais do revezamento são: 4x100 e 4x400. 

Na prova 4x100, cada atleta deverá percorrer a distância de 100 metros. No 4x400, cada um deverá 
cumprir 400 metros de corrida. 
 Para que esse revezamento seja claro os atletas levam consigo um bastão (que pode ser de madeira ou 
de metal), que é passado ao próximo corredor da equipe.  

A corrida começa sempre com o primeiro corredor na raia com uma largada por etapa, os outros 
corredores começaram a prova na raia da largada correndo.   



 

 As regras para esse esporte são muitas, mas as principais são: O corredor deverá levar o bastão na 
mão e se acaso o bastão cair, ele deverá recuperá-lo antes de continuar seu trajeto, se os corredores 
passarem os bastões de formas vistas pelos juízes de erradas eles são desclassificados. 
 Cada equipe deve cumprir a prova dentro da sua raia, se um 
atleta invadir a raia da equipe adversária atrapalhando a prova, a 
equipe será desclassificada. 
 
 
Vídeos Complementares 
 
 
4x100: https://www.youtube.com/watch?v=s7yxO8NO5ig 
 
4x400: https://www.youtube.com/watch?v=1KgG3ZaNuBU 
  

 

 
 

 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s7yxO8NO5ig
https://www.youtube.com/watch?v=1KgG3ZaNuBU

