
 

Colégio Pedro II - Campus Humaitá II 6º ANO 
Semana 8: 

11/11 
A 

17/11 

PROJETO PEDAGÓGICO DE 
ACOLHIMENTO 

DISCIPLINAS: História, Ciências e Geografia 

 

Resumo das Tarefas da Semana 

 O que fazer? Como enviar? 

1 História: Analisar imagens sobre o Rio de 

Janeiro/ Assistir os vídeos sugeridos 

/Elaborar as atividades propostas. 

Você poderá enviar as atividades 
para o e-mail: rllopis22@gmail.com 

Entrega até o dia 30/11. 

2 Ciências: Assistir vídeos, fazer cruzadinhas e 

jogo dos sete erros, marcar verdadeiro ou 

falso, correlacionar informações e colorir 

figuras.  

Por e-mail:  

fabio.moreira@mariathereza.com.br 

3 Geografia: Fazer roteiro de viagem e 

cruzadinha após a leitura dos textos indicados 

e da visualização dos vídeos.  

Pelo Moodle até 30/11. Caso não 

possam acessá-lo, enviar para 

colaboreh@gmail.com , indicando 

nome e turma no título do e-mail.  

 

TAREFA 1 
 

Colégio Pedro II – Campus Humaitá II – História – 6º ano/2020 
Professora: Rosana Llopis 

 

 

 

 

 

 
	

Olá! Você sabe o que são mudanças 
e permanências históricas? Vamos 
descobrir juntos analisando 
algumas imagens da nossa cidade 
em diferentes épocas? 

	



MUDANÇAS E PERMANÊNCIAS HISTÓRICAS AO LONGO DO TEMPO 

 

PERMANÊNCIA: Refere-se àquilo que se conservou ao longo do tempo, que não mudou e 

continuou a existir. 

MUDANÇA: Refere-se àquilo que se transformou ao longo do tempo, que ficou diferente do 

que existia no passado. 

 

A História estuda as mudanças e permanências ocorridas na sociedade. Ao analisar 

as mudanças e permanências ao longo do tempo em diferentes lugares, é possível 

perceber como as pessoas viviam nos tempos antigos e como vivem hoje, bem como a 

relação entre aqueles tempos e os tempos atuais. Assim, a História estuda o tempo 

passado e também o presente. Por isso, pode-se dizer que a História é o estudo dos 

seres humanos no tempo e no espaço. 

 

Vamos, agora, analisar duas imagens. Elas retratam o mesmo lugar: a Rua São 

Clemente, no bairro de Botafogo, bem pertinho do nosso Colégio. 

 

1ª imagem:  

Trata-se da reprodução de uma pintura de Bernhard Wiegandt (1851-1918), um pintor 

alemão que veio para o Brasil  em 1875 e aqui permaneceu até 1880. No ano em que deixou o 

país, pintou uma série de vistas da Baía de Guanabara e de outras paisagens do Rio de 

Janeiro, que foram divulgadas alguns anos mais tarde.  

1. Analise a pintura que Wiegandt fez da Rua São Clemente, em 1884, e responda:  

a) Que personagens povoam a cena?  

________________________________________________________________ 

b) O que essas pessoas fazem e como estão vestidas?  

________________________________________________________________ 

c) Que transporte aparece na cena? 

________________________________________________________________ 

 



d) Que construções existem nessa pintura? 

________________________________________________________________ 

e) Que elementos da natureza foram registrados nesse quadro? 

________________________________________________________________ 

	

Bernard Wiegandt - Rua São Clemente, Rio de Janeiro, 1884. (BUENO, Alexei. O Brasil no século XIX 
na Coleção Fadel, Rio de Janeiro: Instituto Cultural Sérgio Fadel, 2004, p. 24.)  
 

Após a observação atenta desse quadro, podemos assim descrevê-lo: 

O pintor retratou um trecho da Rua São Clemente, no século XIX, toda calçada em 

pedras. Nos dois lados da rua é possível ver bonitos casarões com seus quintais contendo 

inúmeras árvores, dentre elas, altas palmeiras. Tais residências deviam pertencer às famílias 

ligadas à aristocracia da época.  

No primeiro plano da imagem, à direita, uma moça de pé, com uma pequena cesta em 

uma das mãos, oferece com a outra mão, uma flor, a duas senhoras, também de pé, que trajam 

bonitos vestidos longos. Um pouco atrás desse grupo de três mulheres, outra mulher parece 



conversar com uma moça sentada na soleira de um portão. Uma carroça de aguadeiro puxada a 

burro encontra-se atrás do grupo de mulheres que conversam. 

No centro da pintura, um menino descalço, vestindo calças curtas e camisa com mangas 

dobradas, carrega um cesto com mercadorias. À esquerda do quadro, um poste de iluminação 

a gás, um símbolo de modernidade. No trecho da rua próximo ao morro, mais alguns 

personagens indicam que a Rua São Clemente, no século XIX, já contava com certo movimento 

de pessoas. No fundo do quadro, um grande morro, o Corcovado, ainda sem a estátua do Cristo 

Redentor, finaliza a cena.  

 

2ª imagem: 

Trata-se de uma fotografia, datada de 2020, do mesmo trecho da Rua São Clemente 

pintado por Bernard Wiegandt, no século XIX. 

 

2. Analise a fotografia da Rua São Clemente, de 2020, e responda:  

a) Que personagens povoam a cena?  

________________________________________________________________ 

b) O que essas pessoas fazem e como estão vestidas?  

________________________________________________________________ 

c) Que transportes aparecem na cena? 

________________________________________________________________ 

 

d) Que construções existem nessa foto? 

________________________________________________________________ 

e) Que elementos da natureza foram registrados na fotografia? 

________________________________________________________________ 



	

	 Fotografia de trecho da Rua São Clemente – Acervo: Rosana Llopis. 02-11-2020.	
	
3. Após a observação atenta dessa foto, faça a descrição dela, reunindo, em frases, as 

respostas que você deu no exercício 3.) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 



4. Agora, compare as duas imagens anteriores (a pintura e a fotografia) e escreva duas 

permanências e duas mudanças: 

Permanências Mudanças 

 

 

 

 

  

 

 

5. Você, certamente, mencionou, nas questões anteriores, a estátua do Cristo Redentor. 

Pesquise sobre esse símbolo de nossa cidade. 

                 

A) Localização: Morro do .............................. 

B) Data da inauguração: ....../....../ ............... 

C) Quantos anos a estátua terá em 2021? ............ 

D) De que material é feita a sua estrutura? ............................................ 

E) Que tipo de pedra (cortada em forma de triângulos) reveste toda a 

estátua?........................... 

F) Quantos metros de altura (incluindo o pedestal) o Cristo Redentor possui? ....... 

G) Você já teve a oportunidade de visitar esse monumento? ....... 

Alguns vídeos que você poderá assistir: 
https://www.youtube.com/watch?v=gpsX3-ajC0s 
https://www.youtube.com/watch?v=qDFXLunFtfg 
 
 
Obs: As respostas das atividades devem ser enviadas, por e-mail:  rllopis22@gmail.com 
 

  

	



TAREFA 2 

 

 

 

NOME: ___________________________________ Turma: ______    CAMPUS:  __________________  
 

As células são as unidades com as quais os seres vivos são construídos, desde as 

microscópicas bactérias aos grandes organismos. Mas do que são feitas as células de nosso 

corpo? Basta clicar no endereço http://3d.cl3ver.com/0MKDN para iniciarmos nosso tour virtual 

por uma célula 3D.  

Logo que você entra, o site pergunta se você deseja que o conteúdo seja traduzido para o 

português. Para isso, basta clicarmos em “português” na caixa que se abre! Para navegarmos 

pela célula 3D temos que clicar nos nomes das estruturas celulares que se localizam no início da 

página. 

Vamos começar nosso tour pela membrana plasmática! Tudo que entra ou sai tem que 

passar por essa estrutura que envolve e protege as células! Continue explorando as estruturas 

celulares. Sempre que clicar no nome de uma estrutura, será aberta uma caixa no canto direito 

superior onde é descrita a principal função dessa estrutura.  
 

Complete a cruzadinha a seguir 

1. Envolve e protege a célula. 

2. Produz energia para célula trabalhar. 

3. Responsável pela produção (síntese) de substâncias. 

4. Dá forma e sustentação à célula. 

5. Empacota substâncias para serem exportadas da célula. Complexo de ______. 

6. Responsável pela digestão célula. 

          6   
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        5            
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      4              

Colégio Pedro II - Departamento de Biologia e Ciências - 6º ano / 2020 

Módulo I: Mundo Invisível 

Atividade 2: Visitando uma célula virtual 

Referência	da	imagem:	<a	
href="https://br.freepik.com/vetore
s/animal">Animal	vetor	criado	por	
brgfx	-	br.freepik.com</a>	

	



Jogo dos sete erros: O nosso corpo é formado por trilhões de células. Cada uma delas é 

envolvida por uma membrana celular, que é uma camada flexível, feita de gorduras e proteínas, 

que protege o conteúdo interno da célula. Em seu interior há várias estruturas que realizam 

trabalhos diferentes. Procure os 7 erros na imagem de célula a seguir. 

	

Fonte da imagem: <a href="https://br.freepik.com/vetores/fundo">Fundo vetor criado por brgfx - 
br.freepik.com</a> 

 

MÓDULO 2: A nossa saúde 

Atividade 01: Explorando os órgãos e sistemas 

 

1 – Assista o vídeo http://homemvirtual.org.br/ e marque verdadeiro (V) ou falso (F): 

(   ) as vias respiratórias são portas de entrada para o coronavírus. 

(   ) todas as pessoas infectadas pelo coronavírus apresentam sintomas. 

(   ) os sintomas da doença se assemelham aos de um resfriado comum. 

(   ) pessoas que possuem muita massa muscular são imunes ao coronavírus. 

(   ) as máscaras comuns conseguem reter 100% das partículas quando tossimos. 

(   ) numa pessoa com Covid-19 as gotículas da respiração podem conter o coronavírus. 

 

 

 

 



2 - Os sinais característicos da infecção pelo novo coronavírus são conhecidos pela maior parte 

da população. Sintomas como febre, tosse seca, diarreia e falta de ar estão associados à covid-

19. No entanto, o fato de a doença ser nova mantém alguns aspectos como incógnita. Um deles é 

o impacto sofrido pelo organismo durante a recuperação. Muitos pacientes têm apresentado 

características persistentes ou sequelas em diferentes partes do corpo, e o tempo necessário até 

a reabilitação completa é tema de estudos no mundo. 

Observe a imagem e faça uma correlação dos sintomas da COVID-19 apresentados e os 

sistemas do corpo humano. 

 

Fonte: Correio Braziliense 

(a) sistema cardiovascular                 

(b) sistema locomotor 

(c) sistema respiratório 

(d) sistema nervoso 

 

  

(   ) alterações psiquiátricas 

(   ) perda de olfato 

(   ) tosse crônica 

(   ) problemas cardiovasculares 

(   ) diminuição da capacidade pulmonar 

(   ) perda de massa muscular 

	



3 – Considerando seus conhecimentos sobre a COVID-19, escolha o desenho do órgão que você 

acredita ser geralmente mais afetado pelo coronavírus e pinte livremente. Justifique sua resposta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



4 – Assista o vídeo https://www.youtube.com/watch?v=JsVbDB8Erdg e complete a cruzadinha. 
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1 – REVESTE O CORPO HUMANO E PODE CONTER MUITOS MICRORGANISMOS. 

2 – ÓRGÃO DO CORPO HUMANO QUE CONTÉM UM ÁCIDO POTENTE. 

3 – QUANTO VOCÊ DÁ UM PASSO APROXIMADAMENTE DUZENTOS DELES SE MOVEM. 

4 – POSSUI BILHÕES DE QUILÔMETROS DE COMPRIMENTO, É ONDE ESTÁ ARMAZENADA A 
INFORMAÇÃO GENÉTICA. 

5 – QUANTO MAIS TEMPO VOCÊ RESERVAR PARA COMER MELHOR ELA SERÁ. 

6 – MOVIMENTO QUE EVITA O RESSECAMENTO DOS OLHOS. 

7 – RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA QUE O SEU CORPO EMITE EM PEQUENA QUANTIDADE. 

8 – BOMBEIA CERCA DE TRÊS BILHÕES DE LITROS DE SANGUE POR ANO NO CORPO HUMANO. 



5 – Assista a animação https://youtu.be/QvFssMl30eQ e reponda as perguntas. 

(a) Diga como o primeiro indivíduo que apareceu no vídeo se contaminou. 

(b) Quais sintomas da COVID-19 os personagens da animação apresentaram? 

(c) Quais erros os personagens da animação cometeram em relação ao contágio e  disseminação 
da COVID-19? 

(d) Quais medidas foram apresentadas no vídeo para evitar a contaminação e disseminação da 
COVID-19? 

(e) Proponha uma forma de higienização das máscaras diferente da apresentada no vídeo. 

 

TAREFA 3 

          Departamento de Geografia  
             Professora Stella Mendes 

	

Objetivos: 

- Aproximar os alunos de noções de orientação, localização e elementos de cartografia; 
 

- Estimular a pesquisa sobre diferentes paisagens no mundo e suas características. 

Você pode responder esta atividade da forma que for mais fácil para você: em um documento feito 
no computador; fazer num papel e tirar foto, gravar um áudio com as respostas, editar sobre uma 
foto capturada a partir da atividade.  



 

Pilar Além Mar (Lenine) 
 
Com a rede da Pilar 
Vamos juntos viajar 
Além muro, além mar 
E o mundo mapear 
 
Sem limites, sem fronteiras 
Muito além das cordilheiras 
De Belém a Berlim 
Um pé em Cusco, outro em Pequim 
Ver tintim por tintim  
Tóquio, banjo ou bandolim 
Dó ré mi fá sol lá si 
 
Muitos mitos, muitos ritos 
Tantos livros, labirintos 
Heróis, monstros e conflitos 
E encontros infinitos 
 
Com a rede da Pilar 
Vamos juntos viajar 
Além muro, além mar 
E o mundo mapear 
 
O mundo é o nosso jardim 
Do Jacarandá ao Jasmim 
 

Ø Se quiser conhecer mais, acesse: 

https://www.youtube.com/watch?v=LYJE6AYZEdM 

	

Ø Você já ouviu falar no Diário de Pilar? 

Nessa série de animação, inspirada nos livros escritos por 
Flávia Lins e Silva (que também tem peça de teatro), a 
Pilar tem uma rede mágica que a transporta para lugares 
incríveis. Junto com seu gato Samba e seu amigo Breno, 
Pilar já visitou vários lugares.  

Em cada episódio, Pilar fala bastante sobre a história e a 
geografia do lugar que ela está visitando. O sonho de Pilar 
é o mundo todinho! 

Lenine, músico pernambucano, compôs uma linda música 
para esta série, cuja letra é apresentada a seguir. No clipe, 
podemos ver algumas paisagens dos locais visitados por 
Pilar e seus amigos.  

 

Imagens desta atividade retiradas do livro Diário de Pilar na 
Grécia, dos sites http://www.flavialinsesilva.com.br/, 

https://www.youtube.com/watch?v=ipJqg3ihNN8 e 
https://www.monoanimation.com.br/portfolio/diario-de-pilar/  

Assista ao clipe da música pelo link: 
https://www.youtube.com/watch?v=lEXvaW9
wL24 a partir de 2min48! 

	

Lenine 



  

 

 

Desde a Antiguidade, os astros têm despertado a curiosidade do ser humano. Observando 

o céu, as pessoas perceberam que o Sol aparece todas as manhãs aproximadamente na mesma 

direção do horizonte e se põe ao entardecer na direção oposta; que a Lua tem um percurso 

semelhante ao do Sol; e que mesmo estrelas e constelações, como a do Cruzeiro do Sul, são 

capazes de indicar o rumo a ser seguido.  

v Pilar sempre leva algumas coisas em sua mala. Uma 

delas é uma bússola. Você sabe para que ela serve? 

Antes de conversarmos sobre a bússola vamos falar um 

pouco sobre noções de orientação. 

Imagine que você tem uma rede mágica e que pode viajar para qualquer lugar! Olha que 

incrível! Embarque nessa aventura!  

v Escolha um ou mais lugares que você 

queira muito visitar no mundo. Se 

quiser, se inspire nos locais 

mencionados na música do Lenine.  

 

v Pesquise sobre o idioma, comidas 

típicas, festas tradicionais, principais 

pontos turísticos, entre outros 

aspectos.  

v Na música Pilar Além Mar, Lenine escreve “Sem limites, sem fronteiras / Muito além das 

cordilheiras”. Cordilheira é um conjunto de montanhas. Ao pensar nos locais que quer 

conhecer, pense também em que tipo de relevo você pretende encontrar: terão montanhas, 

morros, áreas planas? 

v Depois desta pesquisa, faça um pequeno texto contando tudo isso, uma espécie de diário de 

viagem!  

v Se puder, pesquise também mapas do lugar e ilustre uma ou mais paisagens que pretende 

conhecer. Pode consultar na internet ou em livros, atlas geográfico, buscar fotos em sites 

(não se esqueça de colocar os links de onde pesquisou), desenhá-las... 

Atividade: Roteiro de Viagem 

 

Oriente-se! 

Pilar	na	Grécia	



Tomando como referência o nascer e o pôr do Sol, foram criados 

os chamados pontos cardeais – leste, oeste, norte e sul – 

determinados da seguinte forma:  

Ø No horizonte, a direção onde o Sol nasce é o leste (L) ou 

este (E), também chamado de oriente, que quer dizer 

“nascente”; 

Ø No horizonte, a direção onde o Sol se põe é o oeste (O ou 

W), ou ocidente, que quer dizer “poente”.  

 

Entre os pontos cardeais, foram criados outros pontos complementares chamados de pontos 

colaterais e subcolaterais. Juntos, esses pontos formam uma figura chamada Rosa dos Ventos, 
como podemos ver a seguir.  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

A bússola que está sempre presente nas viagens da Pilar é o instrumento mais comum de 

orientação, sendo constituída de uma agulha imantada que gira sobre a rosa dos ventos, 

indicando sempre a direção norte. Você conhece a sua história? Leia a reportagem da National 

Geographic apresentada a seguir para descobrir como ela foi inventada e quais foram seus 

primeiros usos. 

A invenção da bússola 
Adaptado do texto de Bernat Hernández 

O fenómeno do magnetismo, provocado pelo atrito dos fragmentos de ferro com ímanes 

naturais, era conhecido há muito. Mencionado em textos de Tales de Mileto e de Platão na 

Antiguidade, era igualmente conhecido na China, onde se descobriu em data não determinada 

que toda a agulha magnetizada gira livremente, assinalando sempre o eixo norte-sul. Na verdade, 

na China, a agulha mostrava o Sul: por especial deferência perante o imperador, o engenho tinha 

de dar respeitosamente as costas à Ursa Maior, residência do «Soberano do alto», de quem o 

imperador era sumo-sacerdote na Terra. 

Rosa dos Ventos. Fonte: Adas & Adas, 2018. 

Orientação pelo Sol. Fonte: Adas & 
Adas, 2018. 



Fabricavam-se bússolas secas (pequenas 

tartarugas talhadas em madeira que continham 

magnetita e que giravam sobre um pivô de bambu 

afiado) e úmidas (barras de metal que flutuavam sobre 

a água). Essas agulhas serviam para práticas 

divinatórias e cerimónias de homenagem aos quatro 

pontos cardeais. Alguns textos, de 1044, descrevem o 

seu uso por soldados perdidos na noite ou 

desorientados pelo mau tempo, mas foram os árabes 

que deram à bússola o uso náutico decisivo.  

 

Imprescindível nos navios 
Na Europa, passou-se do uso simples da agulha magnetizada para a criação de um 

instrumento sofisticado.  Pierre de Maricourt, que em 1269 escrevera uma Epístola do magneto, 

introduzindo definitivamente a bússola no Ocidente, observou que a extremidade de uma agulha 

de ferro magnetizada se dirigia para o Norte. E ao colocar uma dessas agulhas na superfície da 

água no interior de um recipiente e outra na palma da mão constatou a atração dos pólos opostos 

e a repulsão dos pólos da mesma natureza. “Por meio deste instrumento, podereis encontrar a 

vossa rota até cidades e ilhas de todos os lugares aos quais desejais ir, tanto por terra como por 

mar, sob condição de que conheçais a sua longitude e latitude”, escreveu.  

 

Na era dos Descobrimentos 
Durante os séculos XVI e XVII, a bússola foi essencial para os 

marinheiros. O infante Dom Henrique estava consciente das novidades 

tecnológicas e construiu observatórios e escolas de navegação para se 

aventurar no Atlântico. Graças à bússola, os portugueses dobraram o 

cabo da Boa Esperança, no extremo meridional de África, abrindo 

caminho para o Extremo Oriente e para o Atlântico Sul. E Cristóvão 

Colombo usou-a também durante as suas travessias oceânicas e 

deparou-se com a misteriosa variação do instrumento a oeste dos Açores 

quando a declinação magnética (a diferença entre o norte geográfico e o 

indicado pela bússola) se tornou mais pronunciada, até alcançar um 

«quarto de vento», mais de 11 graus.  
Reportagem completa disponível em 

https://nationalgeographic.sapo.pt/historia/actualidade/1831-a-invencao-da-
bussola Acesso em 31-10-2020  

 
 

Bússula Islâmica datada de 1520 e usada 
para encontrar a direção para Meca. Museu 

Nacional,Damasco. 
	

Bússola e relógio solar 
portáteis. Instrumento do 

século XV e  conservado no 
Museu Naval de Madrid.	



Após a leitura dos textos, complete a cruzadinha sobre este tema seguindo as dicas 

apresentadas a seguir.  

 

.  

 

 

 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horizontal 
3: A localização na superfície da Terra é um importante tema para a Geografia. Durante muito 
tempo a humanidade utilizou os astros como principal forma de _________________. 
5: O Sol nasce no leste também chamado de _____________, que significa “o lado do sol 
nascente”. 
7: Já aparecia nas representações do espaço geográfico, em diversos ___________ do século 
XIV, um desenho indicando as direções: a rosa dos ventos. 
 
Vertical 
1: Acredita-se que há cerca de 4 mil anos a ______________ foi inventada pelos chineses, 
permitindo com precisão a localização na superfície terrestre. Levada para a Europa pelos árabes 
ela foi importantíssima para as grandes navegações (séculos XV e XVI). Esse instrumento utiliza 
o magnetismo do planeta já que o núcleo da Terra é formado por níquel e ferro. 
3: A Terra funciona como um grande _____  atraindo o ponteiro que aponta para o norte 
geográfico. 
4: Se estendermos o braço direito para onde o Sol nasce e o esquerdo para onde o Sol se põe, a 
nossa frente teremos o ___________ e atrás teremos o Sul. 
6: Durante a Idade Média, no mar Mediterrâneo, os navegantes utilizavam os rumos dos 
_________ e por isso inicialmente eles receberam os nomes de 
localidades: Tramontana (norte), Greco (nordeste), Levante (leste), Siroco(sudeste), Ostro (sul), Li
beccio (sudoeste), Ponente (oeste) e Maestro (noroeste). 
9: Como não há pontos de referência nos mares e oceanos, determinar o rumo e a direção que os 
barcos deviam seguir era uma necessidade vital para as grandes __________________, na era 
dos descobrimentos (séculos XV e XVI). 
 
 

Bússola.		
Imagem:	Pedro_Alves	is	
licensed	under	CC	BY-NC-SA	
2.0	



Texto sobre orientação adaptado de Adas, Melhem; Adas, Sérgio. Expedições Geográficas. São 
Paulo: Moderna, 2018 (pp. 164 – 189). Disponível em: 
https://pt.calameo.com/read/002899327b636987a129c?authid=4omLBmTQ7phb Acesso em 25-
10-2020.  

Demais bibliografias consultadas: 
Ø MOREIRÃO, F.B.; SAMPAIO, F.S.  Para Viver Juntos: Geografia, 6º ano: anos finais. São 

Paulo: Edições SM, 2015. 
https://escolakids.uol.com.br/geografia/rosa-dos-ventos.html 

 

 

 


