
CESM 

Querido Aluno,                                                                                                                                                                                                                 

Os exercícios deverão ser feitos na Semana do Carnaval e entregues aos professores, 

impreterivelmente, na Segunda-feira, 02 de Março de 2020.                                                                                                                                                                                                                           

Os exercícios feitos corretamente valerão pontos somativos às notas bimestrais.                                                                                           

Inicie o ano cumprindo suas tarefas e adquirindo mais conhecimento.

Tarefa 1 - Geografia

Escolha um relevo do Espírito Santo e faça um lindo trabalho prático em lixa:
Exemplos:

Material:
Lixa fina.
Lápis de cera, giz colorido ou lápis de cor etc.
Procedimentos:
Desenhar livremente sobre a lixa.
Colorir o desenho usando cores variadas e tons fortes; usar a cor branca para dar efeitos de luz no desenho.
Soprar levemente para retirar o pó, e aplicar o fixador para segurar a pintura sobre a lixa.
Leia mais: www.criartes.webnode.com.br/products/desenho-sobre-lixa/

Tarefa 2 - Matemática

Faça uma pesquise sobre a origem do Sistema Braille .

OBS: O professor de matemática solicita que os trabalhos sejam feitos de acordo com as normas da ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas). Se não souber peça ajuda aos familiares.

Peça ajuda a seus familiares para que o trabalho fique bem feito.  

A pesquisa deve ser feita no caderno de matemática.

Tarefa 3 - Inglês

Aproveite um guarda chuva que você tenha em casa e como mostra a sugestão abaixo, cole nele 15 frases 

motivacionais em inglês. As mesmas frases devem estar impressas e coladas no caderno de Inglês para que a 

professora possa corrigir. Coloque nome completo e série no guarda chuva, para que a professora possa corrigir 

e avaliar. Os guarda chuvas serão expostos e fotografados na escola.

Tarefa 4 - Ciências 

Elabore um texto sobre mudanças climáticas no mundo. A pesquisa deve seguir as normas da ABNT. 

Tarefa 5 - Fazer o bem, faz bem! 

No período de carnaval, semana de descanso, faça uma boa ação (qualquer uma que seja) e registre através de 

um vídeo, contando detalhes da boa ação. A boa ação pode ser com alguém da família, com algum animal, com o 

meio ambiente ou como você preferir. O vídeo deve ser entregue em um pen drive, com nome do aluno e turma. 

6° Ano do Ensino Fundamental

OBS: As tarefas serão recolhidas pelos respectivos professores e 

depois de avaliadas, serão pontuadas. 

A pontuação é para o 1° Bimestre. 
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