
 
 

E.M. Professor Sebastião Vayego de Carvalho 

Av. Ver. Rubens Mazieiro, 100 – Ouro Fino 

Paulista – CEP: 09442- 700Fone: (11) 4822-

3137 / 4827-0948 
E-mail: emvayego@hotmail.com 

 
DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 

SEMANA: 20 (02/08 A 06/08) 
 

 
NOME: Nº: SÉRIE: 6 ANO 

PROFESSOR(A): CARGA HORÁRIA SEMANAL: 7H 

ENVIAR PARA: e-mail 
 

:vayego.devolutiva.atividade@gmail.com 

DATA DE ENTREGA: 06/08 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: Compreensão de texto 

HABILIDADE(S): (EF67LP28) Ler, de forma autônoma, e compreender – selecionando procedimentos e 

estratégias de leitura adequados a diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e 

suportes –, romances infanto-juvenis, contos populares, contos de terror, lendas brasileiras, indígenas e 

africanas, narrativas de aventuras, narrativas de enigma, mitos, crônicas, autobiografias, histórias em 

quadrinhos, mangás, poemas de forma livre e fixa (como sonetos e cordéis), vídeo-poemas, poemas visuais, 

dentre outros, expressando avaliação sobre o texto lido e estabelecendo preferências por gêneros, temas, 

autores. 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: LEITURA DE TEXTO MOTIVADOR,ATIVIDADE ESCRITA,RELAÇÃO DE TEXTOS 

ORIENTAÇÕES: Leia atentamente e responda as questões . 

 

Texto 1: 
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No Meio do Caminho 

 
 

No meio do 
caminho tinha 
uma pedra 
tinha uma 
pedra no meio 
do caminho 
tinha uma 
pedra 
no meio do caminho tinha uma pedra. 

 

Nunca me esquecerei 
desse acontecimento 
na vida de minhas 
retinas tão fatigadas. 
Nunca me esquecerei 
que no meio do caminho 
tinha uma pedra 
tinha uma 
pedra no meio 
do caminho no 
meio do 
caminho tinha 
uma pedra. 

 
(Carlos Drummond de Andrade) 

Fonte: Letras Mus (2020) 

 

 
Texto 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Velocidade”- Ronaldo Azevedo, 1958. 



Fonte: Poesia concreta (2020). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 



 
 

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: ARTE 

SEMANA 20 (02 A 06/08) 
 

NOME: Nº: SÉRIE: 6° ANO 

PROFESSOR(A):  CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2 AULAS 

ENVIAR PARA: e-mail:vayego.devolutiva.atividade@gmail.com DATA DE ENTREGA: 06/08 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO: Criar as histórias em quadrinhos com base no planejamento da 

aula anterior:As relações humanas na arte. 

HABILIDADE(S): (EF69AR31) Relacionar as práticas artísticas às diferentes dimensões da vida social, 

cultural, política, histórica, econômica, estética e ética. (EF69AR01)Pesquisar, apreciar e analisar formas 
distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, em obras de artistas brasileiros e estrangeiros de 
diferentes épocas e em diferentes matrizes estéticas e culturais, de modo a ampliar a experiência com 
diferentes contextos e práticas artístico-visuais e cultivar a percepção, o imaginário, a capacidade de 
simbolizar e o repertório imagético; (EF69AR06)Desenvolver processos de criação em artes visuais, com 
base em temas ou interesses artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de 
materiais, instrumentos e recursos convencionais, alternativos e digitais 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: Criação de  história em quadrinhos. 

ORIENTAÇÕES: Crie uma história em quadrinhos com o tema :As relações humanas durante a 

Pandemia.Mínimo 3 quadrinhos para elaborar a história. 
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