
Atividades domiciliares de Ciências para o período de isolamento 

social – 04/05 a 08/05/2020 

Professora: Juliana Borghi Neppel 

6º ano 

 

 04/05 (Segunda-feira) 

- Assistir a vídeo aula sobre o sistema nervoso, presente na plataforma moderna compartilha em 
biblioteca de classe na pasta de ciências; 

 

- Realizar a leitura das páginas: 178 a 183 do livro Araribá Plus Ciências 6 – 5ª Edição; 

 

- A partir da leitura realizada, produzir um mapa conceitual relacionado ao sistema nervoso, para 
isso fique atento as dicas: 

 

O que é? 
Um mapa conceitual representa visualmente as relações entre ideias. Na maior parte das vezes, os 
conceitos são retratados como círculos ou caixas unidos por linhas ou setas que contêm palavras 
para demonstrar como as ideias se conectam.  
 

Como fazer? 

1. Selecionar um Meio de Desenho: Escolha um meio no qual desenhar seu mapa conceitual. 
Algumas pessoas preferem lápis e papel; 
2. Criar um Conceito Principal: Comece com um campo de conhecimento com o qual você esteja 
bem familiarizado. Determine uma ideia central que se conecte a todas as outras ideias no mapa; 
3. Identificar os Principais Conceitos: Agora que você escolheu um conceito principal, o próximo 
passo é registrar os conceitos associados. Pense sobre ideias relacionadas e coloque-as na página. 
Esta lista também é conhecida como estacionamento e geralmente consiste em cerca de 15-25 
conceitos-chave.  Descreva cada conceito o mais brevemente possível; geralmente uma ou duas 
palavras por ideia são suficientes; 
4. Organizar Formas e Linhas: Ordene cada um dos conceitos em um formato hierárquico, com 
as ideias mais gerais no topo da lista e as mais específicas na parte inferior. Você pode arrastar as 
formas para uma lista real, ou simplesmente organizá-las na ordem aproximada em que elas 
aparecerão quando o diagrama for concluído; 
5. Ajustar o Mapa: certifique-se de examinar cuidadosamente as relações que está ilustrando. 
Lembre-se de que este é um mapa preliminar que provavelmente precisará ser revisado.  

(Retirado de <https://www.lucidchart.com/pages/pt/como-fazer-um-mapa-conceitual> Acesso em 27/04/2020) 

 

Atenção: 

- Faça em folha de ofício ou papel almaço; 

-Utilize canetas coloridas, lápis de cor ou marca texto; 

- Seja Criativo e organizado. 

 

*Observe alguns exemplos de como pode ser realizado mapa conceitual. 



 

(Retirado de <https://descomplica.com.br/artigo/mapa-mental-tecido-e-sistema-nervoso/4LL/> Acesso em 27/04/2020. 

 

 

(Retirado de <https://br.pinterest.com/pin/850054498401071440/ > Acesso em 27/04/2020. 

 

(Retirado de <https://brainly.com.br/tarefa/10870744> Acesso em 27/04/2020. 



 05/05 (Terça-feira) 

 

 - Realização das atividades presentes na plataforma moderna compartilha. Para acessá-las, clique 

em LMS, procure por atividades e realize-as no seu caderno ou folha de papel almaço. Faça com 

muita atenção. 

 

 06/05 (Quarta-feira) 

- Atividade prática: realizar a atividade: o tempo de reação, presente na página 185 do livro Araribá 

Plus Ciências 6 – 5ª Edição e em seguida responder as questões 1, 2 e 3. 

Observação: Como estamos vivendo em uma pandemia e não estamos tendo o contato com 

nossos colegas de sala, realize esta atividade com um de seus familiares. O resultado é 

impressionante. 

- Atenção: Adicionei em biblioteca de classe, na pasta de ciências, dois textos que trazem 

informações sobre o uso de aparelhos eletrônicos e seus efeitos sobre o sono. Vale a pena ler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOM TRABALHO!  

Se cuidem! Logo, logo estaremos juntos novamente! ❤️ 


