
CADERNO DO ALUNO “SÃO PAULO FAZ  ESCOLA”- VOLUME 2 

4ª ORIENTAÇÃO DE AGOSTO-  23/08 a 27/08 

6° ANO 

LIPT e GRAMÁTICA CONTEXTUALIZADA 

NOME:______________________________________________6° _________ 

ORIENTAÇÕES: 

- Situação de Aprendizagem – Continuação da 3ª orientação de Agosto: 
Pequenos gênios, grandes inventos.  

 Atividade 4- Sobre gênios e genialidades. Leitura do texto: 500 Anos de um 
Gênio – página: 22. 

Leitura do texto: O gênio Da Vinci (página: 23). 

Responder as atividades de interpretação dos dois textos, que vocês fizeram a 
leitura anteriormente. Atividades 1,2 e 5 (página: 23). 

- Pesquisar um pouco mais sobre Leonardo Da Vinci e sua famosa obra literária: 
“ O Código da Vinci”. A pesquisa deverá ser escrita, contendo as partes mais 
importantes e de forma resumida. Referência para pesquisa está na página24. 

Atenção: favor responder todas as atividades numa folha, colocando nome e 
turma  e entregar na escola para correção. Qualquer dúvida entrar  em contato 
comigo, no grupo do whats App ou e-mail.  

Professora Sarita 



E.M PROFESSOR EDUCADOR PAULO FREIRE

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM    HISTÓRIA   6º ANO 
3º Bimestre

OS TIPOS DE LINGUAGENS E REGISTROS NAS 
SOCIEDADES ANTIGAS

3ª SEMANA – 16/08 – 20/08

Atividade 3.1 – pág. 105

Leia as orientações. Faça uma pesquisa sobre os Egípcios. Registre em 
uma folha 

4ª SEMANA – 23/08 – 27/08

Atividade 3.2 – pág. 106

Responda os questionamentos propostos na (questão a)

Atenção – Responda as questões numa folha com nome e série e entregue 
na escola.

Dúvidas: procurar a professora Dirce (6º A), a professora Nilza (6º B e 6º C), 
ou o professor Andersom (6º D) pelo WhatsApp. Acompanhe as 
orientações no grupo de sua Série ou procure a escola. 



APOSTILAMENTO SÃO PAULO FAZ ESCOLA. GEOGRAFIA (7ºANOS) – 
PROFESSORA CÁTIA - -atividade 04 

ORIENTAÇÕES DAS ATIVIDADES COM AS APOSTILAS DURANTE O 3º 
BIMESTRE - DE 28 DE JULHO A PRIMEIRA SEMANA DE SETEMBRO. 

*TODO CONTEÚDO DEVERÁ SER RESPONDIDO PELO ALUNO EM FOLHA
SEPARADA CONTENDO NOME COMPLETO, NÚMERO E ANO, TURMA, 
PODENDO SER EM FOLHA DE CADERNO PARA FACILITAR A CORREÇÃO E 
MANUSEIO DO PROFESSOR E DO ALUNO NO RETORNO ÀS AULAS 
PRESENCIAIS. 

*A APOSTILA TERÁ SEU CONTEÚDO DIVIDIDO EM 4 PARTES E
TRANSFORNADAS A NÍVEL DE PESQUISAS CONTEUDISTAS POIS SE 
TRATA DE UMA REVISÃO DOS CONTEÚDOS TRABALHADOS NO 1º E 2º 
BIMESTRE EM NOSSOS ROTEIROS.  

4 SEMANA - DE 23 AGOSTO À 27 DE AGOSTO -atividade 04 – análise de 
imagens e construção da Rosa dos Ventos, 

O aluno DEVERÁ fazer a leitura das páginas 90, 91, 92 e 93 referente a 
análise de imagens e construção da Rosa dos Ventos. A atividade será o 
desenho da Rosa dos Ventos no caderno. Capriche!! 

VÍDEO SUGERIDO: 

https://www.youtube.com/watch?v=pYluY7ZVbok ESTE VÍDEO VISA AUXILIAR 
ESTUDANTES DOS SEXTOS ANOS, A DESENHAR UMA ROSA DOS 
VENTOS COM SEUS PONTOS CARDEAIS DE MANEIRA FÁCIL. 

Bons estudos. 

[Digite aqui] 
EM PAULO FREIRE 

https://www.youtube.com/watch?v=pYluY7ZVbok


CIÊNCIAS - 6ºANO 

APOSTILA SP FAZ ESCOLA - VOLUME 2 

4ª ORIENTAÇÃO DE AGOSTO – 2021 
23 a 27 de Agosto 

PROFESSORA SANDRA CARVALHO 

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 3: SISTEMA NERVOSO E INTERAÇÃO ENTRE OS 
SISTEMAS LOCOMOTOR (OU ESQUELÉTICO) E NERVOSO – PÁGINA 76 

O organismo humano pode ser definido como um conjunto de sistemas que estão 
interligados para seu funcionamento como um todo.  

Responda: O que você sabe sobre o Sistema Nervoso? Pense a respeito e registre as 
ideias e conhecimentos que tem sobre esse sistema.  

Aividade 1 – Sistema Nervoso: Composição e funcionamento geral – Página 76 
Responda às questões 1, 2 e 3 da página 76. 

Aividade 2 – Sistema Nervoso e coordenação das ações motoras – Página 77 

Para fazer esta atividade, você deverá fazer a brincadeira “Morto-vivo”. 

Morto-vivo é uma brincadeira onde um grupo de crianças escolhe quem vai ser o chefe 
através de sorteio, par ou ímpar, entre outros. Ele é quem virá de frente para as demais 
crianças, começando a dar os comandos, que todas as demais deverão obedecer. 
As crianças participantes devem ficar uma ao lado da outra, enquanto o chefe fica na 
frente dessa fila olhando para todos eles e observando seus movimentos.
 Quando o chefe disser “VIVO” as crianças devem ficar de pé, mas quando disser 
“MORTO” as crianças devem ficar agachadas. Quem se enganar com o comando deve
sair da brincadeira até ficar só um que será o vencedor. 

Após a brincadeira, responda às questões 1 e 2, da página 78. 

Aividade 3 – Vamos aprofundar nossos conhecimentos – Página 78 
Responda à questão 1 da página 78. 

Aividade 4 – Articulação entre os Sistemas nos animais – Página 78 
Responda à questão 1 da página 78. 

Observações: 

• Escolha um lugar silencioso e adequado para estudar.
• Faça as atividades em folha separada com seu nome, ano e a disciplina.
• Leia atentamente as orientações e qualquer dúvida, peça ajuda para a professora

Sandra Carvalho através do e-mail: devolversandraciencias@outlook.com ou
agende um horário com a escola para frequentar o plantão de dúvidas que está
sendo presencial.

mailto:devolversandraciencias@outlook.com


PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
E.M. PROFESSOR EDUCADOR PAULO FREIRE 
Profª Lilian Ribeiro (WhatsApp: (15) 99168 2337) 

Disciplina: Teoria da Matemática    6º Ano  
4ª semana de Agosto (23/08/2021 à 27/08/2021) 

Data Descrição da Atividade Recurso Material a ser utilizado na aula 

1ª aula 

- Abra sua apostila “SP FAZ ESCOLA” VOLUME 1 
nas páginas:  22, 23, 24 e 25; 

- Para a nossa 1ª atividade, iremos resolver a 
Atividade 7: A RETA  NUMÉRICA E OS NÚMEROS 
NATURAIS, onde será trabalhado com a localização 
dos números naturais na reta numérica. Para a 2ª 
atividade, iremos resolver a Atividade 8: 
REPRESENTAÇÃO DECIMAL NA RETA 
NUMÉRICA, onde será trabalhado a localização dos 
números racionais na forma decimal na reta 
numérica. E para a 3ª atividade da semana 
daremos início a Situação de Aprendizagem 3, onde 
realizaremos a Atividade 1: SITUAÇÕES-
PROBLEMAS,  explorando as ideias de 
proporcionalidade, comparação e configuração 
retangular envolvendo números naturais. Sendo 
assim, sugiro que assistam os vídeos abaixo:  
https://www.youtube.com/watch?v=DZmtvMJ5G5E 
https://www.youtube.com/watch?v=z2WH-YpeLY4 
https://www.youtube.com/watch?v=gD8pZWVEVn0 

- Apostila “SP FAZ ESCOLA” 
VOLUME 1; 

- Vídeo disponível no 
YouTube; 

- Esclarecimento de dúvidas: 
atendimento pelo WhatsApp 
e/ou durante os plantões de 
dúvidas na escola. 
(Observação: os plantões 
deverão ser agendados com 
antecedência na escola).  

- Caderno e lápis para anotar os 
principais pontos do conteúdo 
abordado no vídeo; 

2ª aula 

- Abra sua apostila “SP FAZ ESCOLA” VOLUME 1 
nas páginas  22, 23, 24 e 25; 

- Explicação das atividades através de vídeo 
gravado pela Professora e enviado no grupo de 

- Apostila “SP FAZ ESCOLA” 
VOLUME 1; 

- Vídeo disponível no grupo 
de WhatsApp; 

- Caderno e lápis para anotar os 
principais pontos do conteúdo 
abordado no vídeo. 

https://www.youtube.com/watch?v=DZmtvMJ5G5E
https://www.youtube.com/watch?v=z2WH-YpeLY4
https://www.youtube.com/watch?v=gD8pZWVEVn0


PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
E.M. PROFESSOR EDUCADOR PAULO FREIRE 
Profª Lilian Ribeiro (WhatsApp: (15) 99168 2337) 

Disciplina: Teoria da Matemática    6º Ano  
4ª semana de Agosto (23/08/2021 à 27/08/2021) 

WhatsApp; 
- Esclarecimento de dúvidas: 
atendimento pelo WhatsApp 
e/ou durante os plantões de 
dúvidas na escola. 
(Observação: os plantões 
deverão ser agendados com 
antecedência na escola).  

3ª aula 

- Abra sua apostila “SP FAZ ESCOLA” VOLUME 1 
nas páginas 22 e 23; Para essa aula iremos 
resolver a ATIVIDADE 7: A RETA NUMÉRICA E OS 
NÚMEROS NATURAIS. 

- Apostila “SP FAZ ESCOLA” 
VOLUME 1; 

- Vídeo disponível no grupo 
de WhatsApp; 

- Esclarecimento de dúvidas: 
atendimento pelo WhatsApp 
e/ou durante os plantões de 
dúvidas na escola. 
(Observação: os plantões 
deverão ser agendados com 
antecedência na escola).  

- Folha para realizar a resolução 
da atividade. Não se esqueça 
de colocar seu nome completo, 
série, página e número da 
atividade. Essa folha deverá ser 
entregue para a Professora na 
escola, ou enviada através de 
foto pelo WhatsApp. 

- Abra sua apostila “SP FAZ ESCOLA”  VOLUME 1, 
página 23 e 24. Para essa aula iremos resolver a 

- Apostila “SP FAZ ESCOLA” 
VOLUME 1; 

- Vídeo disponível no grupo 

- Folha para realizar a resolução 
da atividade. Não se esqueça 
de colocar seu nome completo, 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
E.M. PROFESSOR EDUCADOR PAULO FREIRE 
Profª Lilian Ribeiro (WhatsApp: (15) 99168 2337) 

Disciplina: Teoria da Matemática    6º Ano  
4ª semana de Agosto (23/08/2021 à 27/08/2021) 

4ª aula 

ATIVIDADE 8: REPRESENTAÇÃO DECIMAL NA 
RETA NUMÉRICA. 

de WhatsApp; 

- Esclarecimento de dúvidas: 
atendimento pelo WhatsApp 
e/ou durante os plantões de 
dúvidas na escola. 
(Observação: os plantões 
deverão ser agendados com 
antecedência na escola).  

ano, página e número da 
atividade. Essa folha deverá ser 
entregue para a Professora na 
escola ou enviada através de 
foto pelo WhatsApp. 

5ª aula 

- Abra sua apostila “SP FAZ ESCOLA” VOLUME 1, 
na página 24. Para essa aula iremos resolver a 
Situação de Aprendizagem 3, ATIVIDADE 1: 
SITUAÇÕES-PROBLEMA. 

- Apostila “SP FAZ ESCOLA” 
VOLUME 1; 

- Vídeo disponível no grupo 
de WhatsApp; 

- Esclarecimento de dúvidas: 
atendimento pelo WhatsApp 
e/ou durante os plantões de 
dúvidas na escola. 
(Observação: os plantões 
deverão ser agendados com 
antecedência na escola).  

- Folha para realizar a resolução 
da atividade. Não se esqueça 
de colocar seu nome completo, 
ano, página e número da 
atividade. Essa folha deverá ser 
entregue para a Professora na 
escola ou enviada através de 
foto pelo WhatsApp. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
E.M. PROFESSOR EDUCADOR PAULO FREIRE 

Profª Fernanda Borgatto (WhatsApp: (15) 99704 7011) e Profª Lilian Ribeiro (WhatsApp: (15) 99168 2337) 
Disciplina: Geometria    6º Ano   

4ª semana de Agosto (23/08/2021 à 27/08/2021) 

Data Descrição da Atividade Recurso Material a ser utilizado na aula 

1ª aula 

- Abra sua apostila “SP FAZ 
ESCOLA”  VOLUME 1, na 
página 31; 

- Para esta atividade iremos 
resolver e elaborar problemas 
envolvendo a grandeza tempo, 
sendo assim, sugiro que 
assistam o vídeo abaixo:  
https://www.youtube.com/watch
?v=F1gvjEXaWX8 

- Apostila “SP FAZ ESCOLA” VOLUME 1; 

- Vídeo disponível no YouTube; 

- Esclarecimento de dúvidas: atendimento 
pelo WhatsApp e/ou durante os plantões de 
dúvidas na escola. (Observação: os 
plantões deverão ser agendados com 
antecedência na escola).  

- Caderno e lápis para anotar os 
principais pontos do conteúdo 
abordado no vídeo. 

2ª aula 

- Abra sua apostila “SP FAZ 
ESCOLA”  VOLUME 1, na 
página 31; 

- Explicação das atividades 
através de vídeo gravado pela 
Professora e enviado no grupo 
de WhatsApp; 

- Resolução da Situação de 
Aprendizagem 6, ATIVIDADE 1 
– COMO O TEMPO PASSA.

- Apostila “SP FAZ ESCOLA” VOLUME 1; 

- Vídeo disponível no grupo de WhatsApp; 

- Esclarecimento de dúvidas: atendimento 
pelo WhatsApp e/ou durante os plantões de 
dúvidas na escola. (Observação: os 
plantões deverão ser agendados com 
antecedência na escola).  

- Folha para realizar a resolução 
da atividade. Não se esqueça 
de colocar seu nome completo, 
série e a página e número da 
atividade. Essa folha deverá ser 
entregue para a Professora na 
escola, ou enviada através de 
foto pelo WhatsApp. 

https://www.youtube.com/watch?v=F1gvjEXaWX8
https://www.youtube.com/watch?v=F1gvjEXaWX8


ORIENTAÇÕES DO CADERNO DO ALUNO SP FAZ ESCOLA 

2º VOLUME - 2021 

DISCIPLINA: ARTE      - PROFª MICHELE 

 3º ATIVIDADE - Agosto 3º Bimestre  

COMPONENTE CURRICULAR: ARTE ANO ESCOLAR: 6 ANO 

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM II 

ATIVIDADE 1 - SONDAGEM 

CONTEÚDO 

● Danças folclóricas

PROCEDIMENTO 

ATIVIDADE 1 

● Responder com suas palavras as perguntas do 01 à 14 do livro da página 09
e 10.

 OBSERVAÇÕES FINAIS 

● Qualquer dúvida, peça ajuda ao professor pelo” whatsApp” se organize para
fazer as atividades e mantenha sempre em dia com os seus estudos.

● Reserve um caderno de Arte ou folha separada com nome, número, série   e
o nome da disciplina para que o professor possa corrigir suas atividades no
plantão de dúvidas presencial realizada na escola.

● Se estiver em dúvidas marque um agendamento para frequentar o plantão de
dúvidas presencial realizada na escola.

● Fique atentos aos recados e datas postadas no site da prefeitura de
Mairinque ou no grupo do whatsApp da sua ano.



ORIENTAÇÕES DO CADERNO DO ALUNO SP FAZ ESCOLA 

2º VOLUME - 2021  

DISCIPLINA: ARTE      - PROFª MICHELE 

 4º ATIVIDADE - Agosto 3º Bimestre  

COMPONENTE CURRICULAR: ARTE ANO ESCOLAR: 6º ano 

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

ATIVIDADE 2 – APRECIAÇÃO  

ATIVIDADE 3 -  AÇÃO EXPRESSIVA I 

ATIVIDADE 4 – AÇÃO EXPRESSIVA II 

CONTEÚDO 

● Dança folclórica

PROCEDIMENTO 

ATIVIDADE 2 – APRECIAÇÃO 

● Pesquise três tipos de danças folclóricas que você não conhecia, desenhe e
pinte no caderno de desenho e escreva um pouco sobre as danças que você
escolheu.

ATIVIDADE 3 – AÇÃO EXPRESSIVA I 

• Agora é sua vez, escolha uma das danças folclóricas de sua preferência,
com os matérias solicitados, confeccionar figurinos, criar coreografias e
pesquisar trilhas sonoras.

• Pesquise e faça um esboço (desenho) do figurino que desejam criar, escolha
uma música e faça uma coreografia referente a dança escolhida.

• Treine e apresente em sala de aula.
• Capriche!

ATIVIDADE 4 – AÇÃO EXPRESSIVA II 
• Há figurinos que não são compostos apenas pela roupa, mas por uma

organização de elementos: máscaras, chapéus e outros adereços que o 
compõem. 



• Escolha somente um dos adereços que compõem a fantasia que você
escolheu e confeccione.

• Procure por matérias de fácil acesso e custo baixo para sua confecção. Use
sua criatividade para a construção desse figurino.

• Relate em uma folha todo o processo de criação do figurino , desde a
escolha até a finalização do processo.

 OBSERVAÇÕES FINAIS 

● Qualquer dúvida, peça ajuda ao professor pelo” whatsApp” se organize para
fazer as atividades e mantenha sempre em dia com os seus estudos.

● Reserve um caderno de LIPT ou folha separada com nome, número, série   e
o nome da disciplina para que o professor possa corrigir suas atividades no
plantão de dúvidas presencial realizada na escola.

● Fique atentos aos recados e datas postadas no site da prefeitura de

Mairinque ou no grupo do whatsApp de seu ano.



PREFEITURA  MUNICIPAL DE MAIRINQUE 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO 

EM. “PROF. EDUCADOR PAULO FREIRE" 

PLANEJAMENTODE AULA 
    DISCIPLINA: Educação Física         6º ANO 

 PROFESSOR: Marcos  DATA: 23 a 27/08/21 

CONTEÚDO HABILIDADES METODOLOGIA RECURSO DIDÁTICO AVALIAÇÃO 
Apostila SP faz escola: 

*Atividade 7 – No balanço do
hip hop. Pg. 42. Assistir os 
vídeos do “youtube” desta 
página indicados no caderno 
SP faz escola. 
Agora faça uma breve 
pesquisa sobre os diferentes 
movimentos do hip hop. 

*Atividade 8 – Quem dança,
seus males... Pg. 42 e 43. 
Essa atividade é para aquele 
aluno(a) que tem facilidade em 
montar uma coreografia, no 
caso hip hop. Essa atividade 
será realizada individualmente. 

Experimentar, fluir e 
recriar danças 
urbanas, 
identificando seus 
elementos 
constitutivos (ritmos, 
espaço, gestos). 

As atividades serão 
realizadas 
individualmente, 
através de pesquisas e 
troca de experiências. 

*lousa,
*giz,
*apostila SP faz escola,
*livros didáticos,
*internet,
*aparelho de som,
*celular.

*participação do
aluno. 



EXPLICAÇÕES DE INGLÊS PARA 6º ANO, 4ª SEMANA DE AGOSTO-
TEACHER NOEMI 

ACTIVITY 7 

Caros alunos: seres vivos necessitam de  certas condições para viver, tais como: 
temperatura, ar, água, luz solar, e alimento. Preencher abaixo, na apostila assim: 

a-Oxygen e carbono dioxide, 

 ideal temperature, 

 living cells,   

source of energy,   

source of energy to grow, 

reproduce  

and move. 

c-Com as palavras em azul, preencher do que cada ser precisa. 

EXPLICAÇÕES DE INGLÊS PARA 6º ANO, 1ª SEMANA DE SETEMBRO- TEACHER 
NOEMI 

ACTIVITY 8 

R 

Escolha um ser vivo para observar: planta, pessoa ou animal. Indique as características 
que indiquem que ele está vivo. Olhe o exemplo e preencha abaixo. 

Este organismo vivo é uma arara. Corpo coberto de penas, tem 2 pernas para se mover, 
pode andar e voar, vive em florestas, gosta de comer frutas, um fato interessante é que 
as araras tem uma só parceira durante toda a vida. 

Faça sua pesquisa e preencha como fiz aqui. Good luck! 
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