
ROTEIRO DE ESTUDOS  

1º BIMESTRE/2020 – 6° ano A 

(Equivalente a 15 dias/aula)  

 
Disciplina:  
CIÊNCIAS 

Professor: 
CLÁUDIO  

Conteúdo: 
 SEPARAÇÃO DE MISTURAS; 
 DROGAS E MEDICAMENTOS. 

Apostilas:  
o FUNDAMENTO ÉTICO CAPÍTULOS 2 E 3. 

 

Aprofundamento de Estudos: 
 DOCUMENTÁRIO: LIXO EXTRAORDINÁRIO - DISPONÍVEL NO YOUTUBE COM DURAÇÃO DE 

1h34’ 
 Aula Digital disponível em PDF e em PPT, via e-mail ou impressa.  
 Plurall: aplicativo/site para aprofundamento de estudos. No celular ou computador, 

acessar com login (e-mail fornecido pelo aluno à Central de Informática para cadastro) e 
senha os conteúdos:  

 Estudo Orientado – quiz online sobre os assuntos mais relevantes estudados em cada 
capítulo;  

 Cadernos Digitais – material didático online e orientações específicas, em vídeo, para 
resolução das questões mais complexas (assinaladas com a cor roxa) da seção Continue 
Aprendendo. 

  
 

ATIVIDADE 1: 

 ASSISTIR AO DOCUMENTÁRIO: LIXO EXTRAORDINÁRIO – VIK MUNIZ; 

 RESPONDER O QUESTIONÁRIO ANEXO SOBRE O DOCUMENTÁRIO UTILIZANDO A 
APOSTILA FUNDAMENTO ÉTICO, CAPÍTULO 2 – SEPARAÇÃO DE MISTURAS. 

ATIVIDADE 2:  

 UTILIZE A APOSTILA FUNDAMENTO ÉTICO, CAPÍTULO 3 – DROGAS E MEDICAMENTOS, 
PARA RESPONDER AS PERGUNTAS. 

Orientações para elaboração das atividades: 
- Crie um programa de estudos semelhante ao seu horário de aulas do dia; 
- Leia atentamente os textos propostos pelo Capítulo e resolva os exercícios;  
- Esse procedimento auxiliará seu raciocínio quando precisar fazer atividades avaliativas;  
- Acesse os recursos online do sistema de ensino;  
- Se possível, monte um grupo de estudos via aplicativo com seus colegas. 



ATIVIDADE 1 

QUESTIONÁRIO 

DOCUMENTÁRIO: LIXO EXTRAORDINÁRIO 

 

1 – Que tipo de separação de misturas você pode observar nas usinas de reciclagem do 

Jardim Gramacho? 

 

2 – Por que é importante separar os materiais não biodegradáveis do lixo comum? 

 

3 – A partir deste documentário, você pode dizer que possui um novo olhar para o 

chamado “lixo”? Explique. 

 

4 – Algumas usinas de reciclagem utilizam a separação magnética. Para que serve esse tipo 

de método? 

 

5 – Você considerou o trabalho de Vik Muniz uma arte? Justifique. 

 

6 – Por que o artista resolveu trabalhar com aquele tipo de material? 

 

7 – O lixão é sempre algo nocivo para o ambiente e para as pessoas que por ali se 

encontram, então por qual razão aquelas pessoas vivem naquele local? 

 

8 – Quais os impactos ambientas que um lixão a ceu aberto pode causar? 

 

9 – Como podemos diminuir a quantidade de lixo gerado por uma família? O que é 

interessante fazer com o lixo orgânico? 

 

10 – O que mais lhe chamou a atenção nesse documentário?      



ATIVIDADE 2 

 

1 - _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2 - _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 


