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7ª  ORIENTAÇÃO                           
Setembro 

6º ANO 

 

Caderno 

SP Faz Escola       

 

 



Escola Municipal  “Profª Maria Lúcia de Almeida Lucca 
Bittencourt”- 6° ano 

Orientações da “Apostila SP faz Escola” vol. 2-  profª Sandra e 
Bruna- L.I.P.T e Gramática- 7ª orientação 

Situação de 
Aprendizagem 

Conteúdo Procedimentos 

 
 
 
Atividade 7- 
Divulgar é preciso 
 
 
 

 
 
 
Leitura: poema 
 
 
 

 
 
 
Aula 1- 
- Leitura Atividade 7 p. 25 
Poema 
 
Aula 2- 
Responder p.26 – 1- a, b e c. 
 
( a questão 2 não precisa 
responder) 

 



1  

6º ANO 

TEORIA DA MATEMÁTICA 

7º ROTEIRO DE ESTUDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

7ª SEMANA  -  13/09/21 ATÉ 17/09/21 

 

SP FAZ ESCOLA – VOLUME 2  

ANTES DE INICIAR AS TAREFAS, ASSISTA AO VÍDEO. BASTA CLICAR NO 

LINK ABAIXO: 👇 

https://youtu.be/oGZaVYbDqhY?t=4 

 

PÁGINA 54 

ATIVIDADE 1.4 

A) RESPONDER 

B) RESPONDER 

C) RESPONDER 

https://youtu.be/oGZaVYbDqhY?t=4


1  

 6º ANO 

GEOMETRIA 

7º ROTEIRO DE ESTUDOS 

 

 
  

7ª SEMANA - 13/09/21 ATÉ 17/09/21 

 

SP FAZ ESCOLA – VOLUME 2  

 

ANTES DE INICIAR AS TAREFAS, ASSISTA AO VÍDEO E ACESSE O SITE 

ABAIXO. BASTA CLICAR EM UM LINK DE CADA VEZ: 

https://youtu.be/8X9MzU22rZc?t=4 

Quadriláteros - Toda Matéria (todamateria.com.br) 

PÁGINA 62 

ATIVIDADE 5 – EXPLORANDO QUADRILÁTEROS 

 ATIVIDADE 5.4 – RESOLVER  

PÁGINA 63 

 ATIVIDADE 5.5  

A) CONSTRUIR NA MALHA QUADRICULADA 

B) CONSTRUIR NA MALHA QUADRICULADA 

C) CONSTRUIR NA MALHA QUADRICULADA 

 

 

 

https://youtu.be/8X9MzU22rZc?t=4
https://www.todamateria.com.br/quadrilateros/


Escola Municipal Maria Lucia de Almeida Lucca Bittencourt. 

Ano letivo de 2021. Ciências da Natureza para o Sexto Ano do Ensino Fundamental. 

Orientação número 7 para o terceiro bimestre 2021 (Professor Wiliam Rocha) 

 

Caro(a) aluno(a), para finalizarmos os estudos neste terceiro bimestre do ano de 2021, 

faremos agora uma revisão dos temas estudados na apostila do São Paulo faz Escola volume 

2, que correspondera a sétima, oitava e nona semanas do corrente bimestre. Desta forma, 

veremos nesse momento os temas referentes a sétima semana, já a oitava e nona sema, 

seus temas serão revistos posteriormente. Tais revisões devem ser realizadas em folhas 

separadas contendo perguntas e respostas e anexadas em sua apostila. Tais atividades 

consistem em perguntas e respostas por alternativas, ou seja, coloque um (X) na resposta 

correta, se necessário, pesquise em livros didáticos ou internet para lhe ajudar com as 

respostas. Abaixo seguem-se as citadas questões da sétima semana: 

1-. Uma das etapas do funcionamento do aspirador de pó, utilizado na limpeza doméstica, é 
a: 
a) filtração.     b) decantação.     c) sedimentação.     d) centrifugação.     e) sifonação. 
 

2-. Sólidos e líquidos em misturas homogêneas podem ser separados por: 

a) evaporação e destilação simples             b) decantação e destilação fracionada. 

c) destilação simples e centrifugação.         d) filtração e evaporação. 

 

3-. Nas estações de tratamento, a água recebe produtos químicos que fazem com que  as 

partículas de areia se juntem, formando partículas maiores. Como essas partículas são 

maiores e mais pesadas, elas vão se depositando aos poucos no fundo do tanque, numa 

técnica chamada de: 

a) filtração.        b) flotação.               c) decantação.              d) levigação. 

 

4- Materiais resultantes da combinação de materiais naturais e artificiais são chamados de:  

a) Naturais          b) Artificiais             c) Combinados               d) Manufaturados 

  

5- Paulo aprendeu a diferença entre materiais de origem sintética e de origem natural. Ele 

descobriu que vários materiais que utilizamos no nosso cotidiano são sintéticos, como, por 

exemplo, a:  

a) bolsa de palha                       b) colher de pau.               

c) lixeira de plástico.                  d) panela de pedra.  

 

6- Identifique os materiais a seguir como “naturais não manufaturados”, “naturais 

manufaturados” ou “sintéticos”.  

a) Algodão                 b) Brinquedo feito de bambu              c) Bambu       

d) Tecido de algodão                 e) Petróleo                f) Plástico 

 

7- Segundo a Teoria celular 
I. Todos os seres vivos são constituídos por células. 
II. As diferentes formas de vida apresentam a célula como unidade básica. 
III. O interior de uma célula abriga atividades essenciais aos seres vivos. 
IV. Uma célula é desenvolvida por uma célula preexistente. 
Estão corretas as afirmativas: 
a) I e II               b) III e IV                 c) I, II e III             d) Todas as alternativas 
 
8- A Biologia Celular, também chamada de Citologia, é o ramo da Biologia dedicado ao estudo 
das células e o desenvolvimento tecnológico na área de Microscopia permitiu desvendar a 
estrutura celular. É correto afirmar que uma célula eucarionte é formada basicamente por 
a) parede celular, ribossomos e citoplasma.          b) citoplasma, material genético e parede 
celular. 
c) membrana plasmática, citoplasma e núcleo definido.          d) cápsula, membrana 
plasmática e DNA. 



APOSTILAMENTO SÃO PAULO FAZ ESCOLA. 

HISTÓRIA (6º ANO) 

Orientações do trabalho com apostilas: 7º Semana  

 

Conteúdo: texto -  Os Sumérios e a escrita cuneiforme  

 

Com base na apostila São Paulo Faz Escola, leia atentamente o texto da 

página 102 como apoio. Em seguida faça uma pesquisa sobre a importância da 

escrita cuneiforme para os Sumérios, escreva em folha separada com seu 

nome e ano. 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

“E.M. MARIA LUCIA DE ALMEIDA LUCCA BITTENCOURT” 

6º Ano A 
7ª semana de Agosto (13/09/2021 à 17/09/2021) 

 

ESPAÇO RESERVADO PARA RECADOS DA GESTÃO 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

Data Descrição da Atividade Recurso Material a ser utilizado na aula 

 
1ª, 2ª E 3ª 

aula 

 

Retome a atividade 4 página, 90 

– “Orientação Relativa”. 

Acesse o site: 

https/www.atlasescolar.ibge.gov

.br/@terra/nosso-planeta-

nossouniverso. “A Terra, nosso 

planeta no universo” 

 

Faça um texto de 5 linhas ou 

mais, relatando os pontos que 

você achou mais interessantes. 

 

Elabore um questionário com 5 

perguntas e respostas. 

Caderno de Atividade SP Faz Escola 6º Ano. 

 

Site da Internet. 

CADERNO 
 
LÁPIS 
 
INTERNET 

    

 

mailto:https/www.atlasescolar.ibge.gov.br/@terra/nosso-planeta-nossouniverso
mailto:https/www.atlasescolar.ibge.gov.br/@terra/nosso-planeta-nossouniverso
mailto:https/www.atlasescolar.ibge.gov.br/@terra/nosso-planeta-nossouniverso


Revisão do LIVRO SÃO PAULO FAZ ESCOLA 

Alunos – 6º anos 

Professora – Lizandra 

Atividades para a 7º Orientação ( 3ª semana de setembro – 13 a 17) 

1) Coloque T ( true) ou F ( false) nas informações abaixo. 
 

a) (    ) Vertebrate animals don´t have backbone or spinal column. 
b) (    ) The bear is an amphibian animal. 
c) (    ) The macaw is considered a Bird. 
d) (    ) Humans, birds and snackes are invertebrate animals. 
e) (    ) Insects, worms and slug are vertebrate animals. 

 
2) Assinale apenas a opção em que todos os animais sejam invertebrados. 

 
a)  (    ) butterfly, spider, shrimp, snake 
b)  (    ) butterfly, spider, shrimp, starfish 
c)  (    ) butterfly, spider, shrimp, frog 
d)  (    ) butterfly, spider, shrimp, ladybug. 
 
3) De acordo com o texto João de Barro, responda em português as 

questões abaixo. 
 
a) Quem constrói a casa de João de Barro? 

 
R- ___________________________________________. 
 

b) Qual é o lugar favorito para construir seus ninhos? 
 

R- __________________________________________ .  
 

c) Qual é o tempo que leva para construir seus ninhos? 
 

R - __________________________________________ 
 

4) Shelter é considerado uma construção para designar proteção de mau 
tempo, perigo ou ataque, sendo assim assinale a opção onde todas as 
opções sejam consideradas uma shelter. 

 
a) (    ) house, forest, field 
b) (    ) apartament, house, road 
c) (    ) road, forest, field 
d) (    ) house, tent, apartament 

 
5) Qual é a função da casca da tartaruga? 

 
R- _______________________________________________. 
 
 



6º ANO 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROF CINTIA 

 

 

NESTA ATIVIDADE VOCÊ CRIARÁ JOGOS E BRINCADEIRAS 

(PODERÁ UTILIZAR MATERIAL RECICLADO ). REGISTRE 

CONSTRUINDO OU PRATICANDO O JOGO OU A  

BRINCADEIRA  E ENVIE PARA O PROFESSOR. 

 

 
 



E. M. Profª Maria Lucia de Almeida Lucca Bittencourt 

7ª orientação do caderno do aluno SPFAZ volume 2  
 
3º bimestre                                                                                   Componente 
curricular: Arte 

Professora: Eli Corrêa                                                            6° anos A, B, C e D  

 

Situação de aprendizagem IV – Página 13 
Atividade 1 – Sondagem  
 

     Retornando a página 13, referente às questões vistas anteriormente, faça 

uma pesquisa sobre bullying. Em uma folha separada, com nome e ano, anote 

as informações que você encontrou na pesquisa e reflita sobre o assunto. 

Depois, grampeie essa folha na apostila.  

 

 


