
 

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- 12- DE 24 A 28/05 

NOME:  Nº:  SÉRIE: 6º ANO _____ 

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

ENVIAR PARA:   classroom DATA DE ENTREGA: 28.05 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: Matéria e Energia 

HABILIDADES: (EF06CI03)Selecionar métodos adequados para a separação de diferentes 
sistemas heterogêneos a partir da investigação e identificação de processos de separação de 
materiais de uso cotidiano, bem como pesquisar sobre procedimentos específicos tais como 
a produção de sal de cozinha e a destilação do petróleo 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS:  Envio da correção dos exercícios semana 11, Nova lista de exercícios 
sobre misturas e separação de misturas homogêneas e heterogêneas. Para responde-las, leia 
novamente as lições enviadas nas semanas anteriores. 

ORIENTAÇÕES: Observe atentamente a correção dos exercícios, faça a lista de exercícios proposta 
no google forms.   
 Plantão de dúvidas das 16h ás 18h pelo whatsap.  

Correção dos exercícios semana 11 

1. "o medicamento sintético é produzido por meio de(  x  ) Reações químicas 

2. São exemplos de materiais sintéticos: 

(  x  )plásticos, borracha, papel, tintas, medicamentos, EVA 

3.Uma das doenças relacionadas ao uso de produtos sintéticos é:(  x  ) Câncer 

4.Uma série de compostos tóxicos podem ser encontrados como: 

 ( x   )Contaminantes no ar e na água próximo a incineradores, aterros sanitários. 

5.Poliéster, parafina, vidro e nylon são exemplos de: (  x  )Materiais sintéticos 

Vamos agora, fazer uma retomada do tema sobre misturas: Leiam os textos enviados 
nas aulas anteriores e responda: 

AGORA CLICK NESTE LINK PARA REALIZAR OS EXERCÍCIOS: 

https://forms.gle/fzKvqqhF851svYXU8                  bons estudos!!!!! 

 



 

Nova lista de exercícios sobre misturas homogêneas e Heterogêneas e respectivas maneiras de 
separa-las: 

1. Podemos dizer que uma mistura entre coca cola e água, depois de combinadas e 
deixadas em decantação é : 

        (    ) Monofásica pois só tem uma fase 

        (    ) Bifásica, pois apresenta duas fases 

        (   ) Trifásica pois apresenta 3 fases 

        (    ) Polifásica, pois apresenta mais de 3 fases  

2. Podemos dizer que uma mistura entre areia, pedra e folhas, depois de combinadas é : 

        (    ) Monofásica pois só tem uma fase 

        (    ) Bifásica, pois apresenta duas fases 

        (   ) Trifásica pois apresenta 3 fases 

        (   ) Polifásica, pois apresenta mais de 3 fases  

3. Uma mistura com água e óleo é : 

        (    ) Monofásica pois só tem uma fase 

        (    ) Bifásica, pois apresenta duas fases 

        (   ) Trifásica pois apresenta 3 fases 

        (   ) Polifásica, pois apresenta mais de 3 fases  

4. Toda mistura que se torna monofásica é uma mistura: 

(   ) simples 

(   ) Homogênea 

(   ) Heterogênea 

(   ) Trifásica 

5. Toda mistura bifásica, trifásica ou polifásica é uma mistura: 

(   ) simples 

(   ) Homogênea 

(   ) Heterogênea 

(   ) Trifásica 

6. A melhor forma de separarmos água e pedra é através da: 

(    ) filtração  (    ) destilação fracionada (    ) da ventilação  (   ) Catação 

7. Para separarmos impurezas do feijão ( cru)  a melhor maneira é: 



(   ) catação   (   ) filtração  (   ) destilação   (   ) ventilação 

8. Para separarmos água do óleo, recomenda-se o tipo de separação através de: 

(   ) ventilação    (   ) catação    (    ) destilação fracionada    (    ) peneiração 

9. A diferença entre misturas homogêneas e misturas heterogêneas é: 
(    ) Homogêneas: as substâncias se combinam e heterogêneas: também 
(    ) Homogêneas: as substâncias se combinam e heterogêneas: não 
(    ) Homogêneas: as substâncias  não combinam-se e heterogêneas sim 
(    ) Homogêneas não se combinam e heterogêneas  não combinam-se 
 

10. Para separarmos duas substâncias líquidas sempre teremos que utilizar o processo de: 
(   ) filtração  (   ) destilação fracionada    (    ) peneiração    (   ) catação 
 

 

 

 



 

 
 

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 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

SEMANA 12 
24/05/2021 A 28/05/2021 

 

NOME: Nº: SÉRIE: 6º ANO 

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

ENVIAR PARA: GOOGLE CLASSROOM  DATA DE ENTREGA: 28/05/2021 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: DANÇAS  

HABILIDADE(S): (EF67EF13) DIFERENCIAR AS DANÇAS URBANAS DAS DEMAIS MANIFESTAÇÕES DA DANÇA, VALORIZANDO E 

RESPEITANDO OS SENTIDOS E SIGNIFICADOS ATRIBUÍDOS A ELES POR DIFERENTES GRUPOS SOCIAIS. 

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) 

                                                                                   
                              Educação Física 

 
 

                                
                             Danças Regionais 
 
 

  
 
 A dança regional é a forma de um povo se expressar. Está ligada fortemente a cultura de sua região, a 
sua religião, comidas típicas e os fatores históricos de um povo. São ritmos alegres com roupas e cenários 
populares de cada região 

Com as danças, há uma mistura de ritmo e som, que fazem as pessoas criarem cada vez mais passos e 
modos diferentes para dançar.  

 

 



 

Danças Brasileiras 

 

- O Reisado: Dança popular que ocorre entre a véspera de natal e o dia seis de janeiro, Dia de Reis; 

- Maracatu: O surgimento do maracatu causa controvérsias; porém, acredita-se que ele surgiu por volta de 

1700, trazido pelos portugueses ao Brasil; 

- Pau-da-bandeira.  

- Bumba meu Boi. 

- Frevo. 

 

 
Vídeo complementar: 
 
Frevo:  https://www.youtube.com/watch?v=6XruFqqeq9o 
 
Bumba meu boi: https://www.youtube.com/watch?v=W-TqC1IIV38 
 
Maracatu: https://www.youtube.com/watch?v=-zphtZzsSl4 

https://www.youtube.com/watch?v=6XruFqqeq9o
https://www.youtube.com/watch?v=W-TqC1IIV38
https://www.youtube.com/watch?v=-zphtZzsSl4

