
Relaça o de ví deos para revisa o - Turma 6º ano 

DISCIPLINA LINK 

PORTUGUÊS https://youtu.be/PyjLlWAethQ  

HISTÓRIA 
https://youtu.be/XsNM2KoTnR8 
https://youtu.be/cbMT1Ywa050 
https://youtu.be/UiklLbv-Els  

FILOSOFIA 
https://www.youtube.com/watch?v=c57pM7eyRy0 
https://www.youtube.com/watch?v=KbqY09XsUP4 
https://www.youtube.com/watch?v=3PMF_YQ50SY  

ARTE https://m.youtube.com/watch?v=hDZBQKwfImA  

CIÊNCIAS 

https://www.youtube.com/watch?v=u6stFDxLP50 
https://www.youtube.com/watch?v=x2KU18qfYjc 
https://www.youtube.com/watch?v=2asOUakukdk 
https://www.youtube.com/watch?v=hbwKwNhIFM4 
https://www.youtube.com/watch?v=0OZ-tu7QnVc 
https://www.youtube.com/watch?v=kj0DTbbvOlE 
https://www.youtube.com/watch?v=wgRk9mtJb4  

GEOGRAFIA 

https://www.youtube.com/watch?v=QfymF1JJdTk 
https://www.youtube.com/watch?v=wKx8GVWqFi8 
https://www.youtube.com/watch?v=MPATtHrY1AM 
https://www.youtube.com/watch?v=3jLJR2SncQk  
https://www.youtube.com/watch?v=XqdeQ20yIGE 
https://www.youtube.com/watch?v=FURm_cArPbg  
https://www.youtube.com/watch?v=MTrKLLygNk0 
https://www.youtube.com/watch?v=u075D8tkybo 
 

MATEMÁTICA https://youtu.be/J9kFcEoLUJM  

 

Indicaço es de livros e filmes 
1. LI NGUA PORTUGUESA 

Dicas de livros e filmes 6° ano 

Dicas de livros, crônicas e filmes que abarcam o conteúdo “Crônicas” 

Filmes:  

1.As aventuras do avião vermelho 

A animação dirigida por Frederico Pinto e José Maia é uma adaptação da obra infantil 

de mesmo nome, escrita por Érico Veríssimo. Fernandinho é um menino de 8 anos 

muito levado, que gostaria de ter mais atenção do pai. Ele é solitário e não se sente à 

vontade na escola. O pai tenta agradá-lo com presentes, mas não acerta. Até que ele 

tem ideia de lhe dar um livro de sua infância. Encantado com a história, Fernandinho 

decide que precisa de um avião para salvar o Capitão Tormenta – aviador 

personagem do livro, que está preso no Kamchatka. A bordo do Avião Vermelho e 

junto com seus brinquedos favoritos, Fernandinho visita lugares inusitados e percorre 

vários lugares no mundo. 

2.  Corda bamba, a história de uma menina equilibrista 
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Dirigido por Eduardo Goldenstein, é inspirado no livro “Corda Bamba”, de Lygia 

Bojunga. Maria é uma menina de 10 anos que nasceu no circo, filha de equilibristas, e 

que precisa lidar com uma difícil passagem em sua vida. Ela vai morar com a avó, na 

cidade, e não consegue lembrar de seu passado. Da janela do seu quarto, Maria 

atravessa sobre uma corda bamba para a dimensão do imaginário, onde irá recuperar 

sua memória e encontrar a possibilidade de seguir adiante. Filme muito sensível, com 

alguns lances de humor, mas também de drama.  

3.O menino no espelho 

O filme, dirigido por Guilherme Fiúza Zenha, é outra adaptação literária, desta vez da 

obra homônima de Fernando Sabino. A história se passa em Belo Horizonte, em 1930. 

Fernando é um garoto muito levado, que está cansado de fazer as coisas chatas da 

vida. Em certo dia, o seu reflexo no espelho se solta e ele pode atribuir ao sósia as 

tarefas chatas, ficando apenas com a parte boa da vida. O fato de ser baseado em 

uma obra literária  sempre inspira a leitura. No caso de Fernando Sabino, pode inspirar 

o conhecimento de muitos dos seus livros infanto-juvenis. É interessante também que 

as crianças conheçam a representação do tempo de seus bisavós, o que pode 

desencadear pesquisas sobre como era a vida das crianças naquela época. 

4. Eu e meu guarda-chuva 

Essa obra de Toni Vanzolini é uma criativa produção que permite reflexões sobre 

sentimentos profundos, de forma lúdica. Desde o início do filme sabe-se que o garoto 

Eugênio, de 11 anos, está muito triste com o falecimento recente de seu avô, de quem 

era muito próximo. A insegurança se acentua com o fato de ser o último dia de férias e 

ele, com seus melhores amigos, Frida e Cebola, passarão a estudar em um prédio 

muito antigo, carregado de histórias assustadoras. Resolvem, como última aventura de 

férias, explorar o cenário da nova escola,“assombrada” pelo fantasma do Barão de 

Von Staffen. O filme pode provocar debates que relacionem a história do filme às 

memórias das crianças.  

Livros: 

1. Comédias para ler na escola – Luís Fernando Veríssimo. 

Como o próprio nome já diz, são narrativas que contam de forma bem humorada 

vários acontecimentos do dia a dia.  

2. As histórias que os jornais não contam – Moacyr Scliar 

O livro é baseado em várias notícias de jornais, que, por sua vez, o autor transforma 

em crônicas. Há crônicas bem humoradas, bem como aquelas que denunciam 

comportamentos maus. Livro ótimo para reflexão de como nos comportar em 

sociedade.  

3. Histórias sobre ética – para gostar de ler, volume 27 

No livro, há uma reunião de histórias de autores como Lygia Fagundes Telles, 

Machado de Assis, Artur Azevedo. Você vai testemunhar momentos da vida em que a 

opção entre o certo e o errado se faz necessária. Uma boa oportunidade de leitura e 

de reflexão sobre a conduta de cada um de nós.  

 

4. As melhores crônicas de Moacyr Scliar 

O fermento da imaginação, sobrepondo-se à simples observação, muitas vezes tem o 

dom de cutucar o leitor, de despertá-lo para uma outra dimensão da realidade, quando 

não lançá-lo em pleno absurdo. Moacyr faz isto neste livro. Certamente, em especial 

para o público infanto-juvenil, é uma dica valiosa de leitura, além de as histórias serem 

bem curtas.  



5. As aventuras da família Brasil 

Inspirado nas famílias de classe média brasileiras, 'Aventuras da Família Brasil' traz histórias 

em quadrinhos desenhadas pelo escritor Luis Fernando Veríssimo. Um pai trabalhador, mas 

que tem a profissão ignorada, uma mãe dona-de-casa, uma família mais velha, um filho 

adolescente, um neto pequeno e uma neta de colo, compõem essa família com muito humor, 

apesar das dificuldades e aventuras pelas quais têm que passar. Por meio dos traços e 

palavras de Veríssimo, que faz jus a fama de calado e observador, as situações mais 

complicadas - que todo mundo, ou quase todo mundo, já viveu dentro de casa - se tornam as 

mais engraçadas, os momentos mais constrangedores viram uma comédia aos olhos do leitor. 

As minuciosidades do dia-a-dia de uma família de verdade é expressado com traços simples, 

palavras curtas e rápidas, e falam dos momentos mais diversos, sejam eles driblar problemas 

financeiros, definir ética comportamental ou explicar para os mais novos como funcionava o 

mundo na época em que ainda não havia computadores. Tudo isso sem deixar de lado seu 

incomparável senso de humor. 

 

Alguns links para acessar crônicas:  

http://m.tudonalingua.com/news/cronicas-de-humor-de-luis-fernando-verissimo/ 

http://www.releituras.com/fsabino_menu.asp 

https://m.mensagenscomamor.com/cronicas-carlos-drummond-de-andrade 

 

 

 

Dicas de filmes para assistir sobre “Cartas” 

Filmes: 

1. Snoopy, volte ao lar. 

Eu Snoopy, em sã consciência, deixo a herança a Charlie Brown, meu antigo dono, 

meus desejos de um belo futuro. Os meus bens preciosos serão doados aos meus 

amigos da seguinte maneira: meu croqui eu deixo para o Lino, assim como meu 

xadrez. Minha coleção de discos eu coloco nas mãos habilidosas de Schroeder. O 

tapete e o restante dos móveis vão para minha associação predileta, Associação 

Humanitária Americana. Assim, ao me desfazer dos meus bens, volto para Lila, que 

precisa de mim.” 

O contexto do filme é  Charlie Brown lendo a carta do Snoopy.  

2. Harry Potter e a Pedra Filosofal 

 

Caro Sr. Potter, Temos o prazer de informar que foi aceito para a Escola de Magia e 

Bruxaria de Hogwarts. Todos os alunos devem estar equipados com um caldeirão de 

estanho, tamanho padrão dois, e podem trazer, se quiserem, uma coruja, um gato ou 

um sapo.” 

Contexto: Harry Potter ao ser aceito na escola Hogwarts. 

3. Cartas para Deus 

 

Uma história inspiradora de esperança e redenção, Cartas Para Deus mostra o que 

acontece quando a caminhada de fé de um menino vai ao encontro de um homem que 

busca um propósito – a jornada transformadora resultante desse encontro toca as 

vidas de todos ao redor deles dois. Filme muito emocionante.  

 

Livros:  

1. A carta do Gildo 

http://m.tudonalingua.com/news/cronicas-de-humor-de-luis-fernando-verissimo/
http://www.releituras.com/fsabino_menu.asp


Catarina mudou de escola no começo do ano. Um belo dia, os colegas da escola antiga 

receberam uma carta dela contando suas impressões sobre o novo colégio. Animados – e 

cheios de saudade – todos resolveram responder. Mas um furo na bolsa do carteiro mudou o 

rumo das correspondências, que foram parar até no sapato da mulher gorila do parque. Os 

alunos começaram a receber respostas a suas cartas, mas a de Gildo não chegava nunca. 

Será que só ele vai ficar sem? 

Livro muito divertido e com certo suspense. 

 

2. Cartas de uma girafa chamada José 

 

José era uma girafa solitária que morava na savana africana. José Girafa vivia entediado, 

porque não tinha amigos e passava o dia todo sem ter o que fazer. Um dia, ele escreveu uma 

carta e pediu que o pelicano a entregasse ao primeiro animal que encontrasse “do outro lado 

do horizonte”. Assim, outros animais foram entrando na sua história e seu tédio foi passando, 

passando... O texto simples e as despojadas ilustrações a traço dão a este livro um tom 

delicado, que emociona do início ao fim.  

 

FILMES: 

LINGUA – VIDA EM PORTUGUÊS  -  https://youtu.be/JBmLzbjmhhg 

A PEDRA DO REINO (ARIANO SUASSUNA)  - https://youtu.be/rz19kkkNft8  

 

2. FILOSOFIA  - LIVRO 

- O MUNDO DE SOFIA.  

- ROMANCE DA HISTÓRIA DA FILOSOFIA. JOSTEIN GAARDER.    

- COLEÇÃO FILOSOFINHOS, EDITORA LEITURINHAS 

https://youtu.be/JBmLzbjmhhg
https://youtu.be/rz19kkkNft8

