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6º ano 

Apostilas São Paulo Faz Escola 
 

Orientações para estudos 
9º SEMANA DE SETEMBRO (DE 27/09 A 01/10). 

 
Caro estudante, para esse bimestre você recebeu as apostilas do “SP Faz escola” volumes 1 e 2. 

É importante que cuide muito bem delas e COLOQUE SEU NOME COMPLETO E SUA SERIE 

NA CONTRA CAPA, pois você deverá entregá-las para que os professores verifiquem as 

atividades e atribuam sua nota para este bimestre.  

É com base nas atividades desta apostila que os professores estarão atribuindo as notas, além 

da sua participação pelo WhatsApp e nos plantões presencias. 

 

Com essa mudança a escola está se reorganizando, por isso é importante que esteja em contato 

com os professores e atento aos grupos. Caso você não esteja no grupo entre em contato no 

WhatsApp da escola: (11) 94315-3581. 

 

Preste bastante ATENÇÃO, pois os cadernos foram divididos da seguinte maneira: 

Caderno do aluno volume 1 – APENAS PORTUGUÊS E MATEMÁTICA  

Caderno do aluno volume 2 – PORTUGUÊS, MATEMÁTICA, CIÊNCIAS, GEOGRAFIA, 

HISTÓRIA, ARTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E INGLÊS  

 

Cada professor elaborou uma orientação para ajudá-lo. ENTÃO LEIA COM MUITA ATENÇÃO. 

 

Observação - INGLÊS 
Como sabem ainda não temos um professor de inglês em nossa escola, mas isso não é 

empecilho para que você realize suas atividades! 

Utilize a tecnologia a seu favor, pesquise, veja vídeos, use o tradutor e sempre que tiver dúvidas 

entre em contato no whatsapp da escola para que possamos ajudá-lo. 

Se você não tem acesso à internet é importante que entre em contato, pois estaremos analisando 

a melhor forma de ajudar em seus estudos. 
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SP FAZ ESCOLA - CADERNO DO ALUNO - VOLUME 1. 
 

 

PORTUGUÊS 

(LIPT E GRAMÁTICA) 

 

 
SP FAZ ESCOLA - CADERNO DO ALUNO - VOLUME 2. 

 

MATEMÁTICA 
(TEORIA E GEOMETRIA) 

 
Situação de aprendizagem 03  
Atividade 1- Ângulos no cotidiano. 
Observe seu ambiente e escreva onde se encontra formas de ângulos – página 54. 
 
Situação de aprendizagem 4  
Atividade 1 – Localização no plano – paginas 55,56,57 e 58.  
Leia com atenção e siga as coordenadas até chegar onde se pede. 
 
Atividade 2 – Polígonos no plano cartesiano 
Identifique os pontos das figuras geométricas no plano cartesiano. 

 
 

 
 
 

ORIENTAÇÕES AOS ALUNOS 
 
Semana de 27/09 a 01/10 
 
Apostila SP faz escola – Volume 2 
 
Abra a apostila na página 25 
 
Atividade 7 – DIVULGAR É PRECISO 
 
Leia o poema de Fernando Pessoa “ Navegar é Preciso” 
 
Página 26 – Exercícios 1 e 2 
 
Pesquise sobre a linguagem CONOTATIVA E DENOTATIVA.  
 
Escreva sua pesquisa em uma folha de caderno, em seguida, grampear na 
página 26 da apostila. 
 
 

Explicação e correção nos plantões presenciais na escola. É obrigatório o uso 
de máscara e trazer seu material. 
 
 



 

 
 
 

CIÊNCIAS 

 

Ciências 6ºAno -  Orientações Apostila volume 2 - Mairinque 2021 

9ª orientação- semana de 27 de setembro a 01 de outubro 

Sistematizando o conhecimento: Revisão 

ATIVIDADADE 1 – SISTEMATIZANDO O CONHECIMENTO – níveis de organização. 

1) Você aprendeu que ao unirmos todos os nossos sistemas notamos que teremos formado um organismo 

complexo. Sim. O nosso organismo constitui-se de diversos sistemas, organizados em órgãos e 

constituídos de várias camadas de tecidos, formados de inúmeras unidades microscópicas chamadas de 

célula. A partir destas informações realize uma pesquisa em livros ou em outras fontes para conceituar os 

termos abaixo, indicando exemplos para cada um:  

   a) Tecidos  
   b) Órgãos  
   c) Sistemas  
   d) Organismo  
 

2) Cada nível de organização apresentado realiza a uma determinada função no corpo humano. Mas e os 
outros animais? Como se organizam? Será que sua organização é igual à do ser humano? Justifique sua 
resposta. 

 

3) Observe cuidadosamente as imagens abaixo e responda `as questões propostas. Se precisar, utilize um 
atlas de anatomia ou busque em livros de Ciências ou internet informações que ajudem você a conhecer e 
diferenciar os órgãos apresentados. 

a) Quais órgãos estão representados na imagem acima?  

b) Comente com suas palavras a função (ou funções) 
desempenhada por cada órgão. 
  

c) Entre esses, existe algum mais importante considerando-se o 
funcionamento do organismo? Se sim, justifique sua resposta 

 
Fonte da imagem: Nova Escola 

 

 

ATIVIDADADE 2 – SISTEMATIZANDO O CONHECIMENTO: conhecendo outros tipos de células - 
Diferentes tipos de células do nosso corpo. 

1) As imagens abaixo referem-se a diferentes tipos de células do nosso corpo, como as células do sangue 
- as hemácias (ou glóbulos vermelhos) e os neurônios (células que formam o tecido nervoso). 

  
Figura 1: Fonte: https://pixabay.com/pt/illustrations/sangue  

Figura 2:Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Tecido_nervoso 
Pesquise outros exemplos de células que compõem o nosso corpo e represente-as no seu caderno, por 

meio de desenhos, colagens e informações sobre sua composição e função. 



 

 

HISTÓRIA 

 

Atividade 6º anos - 5º Semana de Setembro  

Leia o texto e copie somente as questões no seu caderno e responda 

 

Antigos sistemas de escrita  

Há milhares de anos, as pessoas usavam desenhos para 

comunicar ideias. O primeiro sistema de escrita, criado no Oriente 

Médio, utilizava símbolos que correspondiam ao significado das 

palavras. Posteriormente foram criados outros símbolos, que 

representavam sons. 

Há mais de 3 mil anos, na região da atual Síria, começou a ser 

empregado um método mais simples, que hoje é chamado de 

sistema norte-semítico. Muitos alfabetos modernos têm origem 

nesse sistema, que usava apenas 22 símbolos. Nenhum deles 

significava palavras inteiras. Cada letra representava uma 

consoante. Não havia símbolos para vogais. Mais tarde, os fenícios 

fizeram pequenas modificações nesse sistema.         

             

Os alfabetos grego e latino  

A partir da escrita fenícia, os gregos antigos criaram um alfabeto próprio, ancestral 

do alfabeto latino e de todos os alfabetos ocidentais modernos. Para muitas pessoas, o 

sistema grego foi o primeiro alfabeto de verdade, pois tinha símbolos tanto para vogais como 

para consoantes. Ele é o ancestral do alfabeto latino e de todos os alfabetos ocidentais 

modernos. 

Os romanos desenvolveram o alfabeto latino. Com a expansão do Império Romano, 

o alfabeto criado por eles espalhou-se por seus vastos domínios. Assim, seu alfabeto passou 

a ser usado para escrever muitas outras línguas além do latim. O alfabeto latino mudou ao 

longo do tempo. Novas letras se tornaram necessárias para pronunciar palavras em 

diferentes idiomas. Surgiram também outras combinações de letras. O alfabeto latino é o que 

utilizamos para escrever a língua portuguesa. 

https://escola.britannica.com.br/artigo/alfabeto/480582 

 
ATIVIDADE - Leia o texto copie somente as questões e responda: 

1) Como as pessoas se comunicavam há milhares de anos? 

2) O que significam os símbolos do alfabeto criado pelos antigos sírios? 

3) Por que para muitas pessoas o alfabeto aperfeiçoado pelos gregos, é considerado o 
primeiro alfabeto de verdade? 

4) Qual é o alfabeto que utilizamos para escrever a língua portuguesa? 



 

 

GEOGRAFIA 

 
 
  

ARTE 

 
 

 

 

EDUCACÃO FÍSICA 

QUERIDOS ALUNOS 

SEGUE ALGUMAS ORIENTAÇÕES PARA A ATIVIDADES DA APOSTILA 

FAVOR REALIZAR AS ATIVIDADES EM FOLHA SEPARADA OU ALMAÇO, COLOCAR A 

DISCIPLINA NOME E SÉRIE. 

 

 

 

5ª Semana de Setembro 

-Dinâmica do Planeta Terra. 

-Pesquisar: sobre os fusos horários, com base nas seguintes questões: como 

definir os fusos horários? Quantos fusos horários temos no mundo e no Brasil? 

-Copiar a pesquisa no caderno. 

ORIENTAÇÕES PARA A ATIVIDADE 4 – TEXTOS E INTENCIONALIDADES 
APOSTILA 2 – páginas 20 e 21 
 

• Responda a questão 1 (até a letra f); 
 

• Acesse o link sugerido na questão 2 para conhecer mais sobre a artista 
e suas obras.< https://www.escoladigital.pb.gov.br/odas/tarsila-do-
amaral-a-cuca-1924> 

 

• Responda a questão 3. 


