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

6ª ORIENTAÇÃO DE SETEMBRO - 06/09 a 10/09 

6° ANO 

LIPT e GRAMÁTICA CONTEXTUALIZADA 

 

 

NOME:______________________________________________6° _________ 

 

 

ORIENTAÇÕES: 

 

 Atividade 7-  DIVULGAR É PRECISO – página: 25. 

 Fazer a leitura informativa sobre o grande escritor literário, Fernando Pessoa e 

responder as perguntas propostas nesta atividade.     

 

 Pesquisar sobre a biografia e obras  do escritor literário Fernando Pessoa, 

ampliando o conhecimento sobre esse autor e escritor. Essa pesquisa pode ser 

escrita ou impressa. 

 

 

ATENÇÃO :Favor responder todas as atividades numa folha a parte, colocando 

nome e turma  e entregar na escola para correção. Qualquer dúvida entrar  em 

contato comigo, no grupo do whats App ou e-mail.  

 



E.M PROFESSOR EDUCADOR PAULO FREIRE 

 

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM    HISTÓRIA   6º ANO  

3º Bimestre 

 

OS TIPOS DE LINGUAGENS E REGISTROS NAS 
SOCIEDADES ANTIGAS 

 

2ª SEMANA DE SETEMBRO – 06/09 – 10/09 

Pesquisa: 

Escolha um dos seguintes povos para pesquisar: 

• Incas 

• Maias 

• Astecas 

A pesquisa deve conter: localização; principais características. 

 

3ª SEMANA DE SETEMBRO – 13/09 – 17/09 

Atividade 6.1 – pág.  110 

6.1. – Leia as orientações. Faça uma pesquisa sobre os Povos Indígenas do 
Brasil.  

(Tribos, Cultura indígena, línguas indígenas, religião, arte e sociedade.) 

 
 
Atenção – Registre 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. 

 



GEOGRAFIA – 6 ANO 

APOSTILA SP FAZ ESCOLA – VOLUME 2 

6ª ORIENTAÇÃO DE SETEMBRO – 2021 

PROFESSORA CÁTIA REJANE 

 

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM - PÁGINAS 90, 91 e 92– ATIVIDADE 4 

RELEIA PÁGINAS 90, 91 e 92 – referente a análise de imagens e construção da 

rosa dos ventos e bússola e a partir do exposto faça uma Pesquisa Referente a 

bússola. 

LEMBRETE! A PESQUISA DEVERÁ SER FEITA NO CADERNO E 

MANUSCRITA. 

FONTES PARA PESQUISA: 

VÍDEOS SUGERIDOS: 

https://www2.santoandre.sp.gov.br/hotsites/sabina/index.php/a-sabina/experiment

os/82-pagina-experimento-bussola Nesse vídeo será abordado a História da 

BÚSSOLA. 

https://www.youtube.com/watch?v=cA6EmPBsLfQ Nesse vídeo será abordado a 

utilização de uma bússola em placa, a bússola usada em trilhas. 

https://www.youtube.com/watch?v=dpG9AgQoEo4 Nesse vídeo será abordado o 

uso da bússola passo a passo.  

https://www.youtube.com/watch?v=NRNoA1rxkJI Nessa aula Aprenderemos como  a 

fazer uma bússola caseira usando itens que você tem em casa. 

DICAS DE ESTUDO!  
1) Escolha um local adequado para o estudo 

Separar um local adequado para o aluno estudar é muito importante, e o ideal é 
que ele seja silencioso, arejado e bem iluminado.  

2) Mantenha a rotina de estudo 
Para ajudar na organização do tempo, é importante manter a rotina de estudo. 
Organize as tarefas, em um quadro, pelos dias da semana e horários de cada 
disciplina. Estabeleça um horário parecido com o que se pratica na escola, a fim 
de aproximar de uma rotina normal.   
   3) canal de atendimento catiarsok@outlook.com – qualquer dúvida estarei à 
disposição.  
Bons estudos! 

[Digite aqui] 
EM PAULO FREIRE 

https://www2.santoandre.sp.gov.br/hotsites/sabina/index.php/a-sabina/experimentos/82-pagina-experimento-bussola
https://www2.santoandre.sp.gov.br/hotsites/sabina/index.php/a-sabina/experimentos/82-pagina-experimento-bussola
https://www.youtube.com/watch?v=cA6EmPBsLfQ
https://www.youtube.com/watch?v=dpG9AgQoEo4
https://www.youtube.com/watch?v=NRNoA1rxkJI
mailto:catiarsok@outlook.com


CIÊNCIAS – 6º ANO 

 

APOSTILA SP FAZ ESCOLA – VOLUME 2 

 

 

6ª ORIENTAÇÃO DE SETEMBRO – 2021 

 

PROFESSORA SANDRA CARVALHO 

 

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 3: SISTEMA NERVOSO E INTERAÇÃO ENTRE OS 

SISTEMAS LOCOMOTOR (OU ESQUELÉTICO) E NERVOSO 

 

ATIVIDADADE 6 – TESTANDO OS SENTIDOS – Página 79 

Você sabe como funcionam os cinco sentidos? 

Os cinco sentidos do corpo humano trabalham juntos para garantir a nossa sobrevivência. 

Sensações como a visão, o olfato e a audição alertam sobre perigos e prazeres. Teste-se 

sobre o tema. Para isso você desenvolverá em sua casa a atividade “Testando os sentidos” 

da página 79. 

1. Separe os materiais necessários descritos na atividade (algodão, gelo, álcool, areia, 

sal ou açúcar, entre outros materiais que possam enriquecer a atividade 

investigativa sobre os sentidos. 

2. Você vai olhar atentamente os materiais, vai tocar e cheirar cada um. 

3. Depois, responda às questões 1 a 4 da página 79.  

 

Observações: 

 

● Escolha um lugar silencioso e adequado para estudar. 

● Faça as atividades em folha separada com seu nome, série 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  
6ª Orientação de Setembro (06/09/2021 à 10/09/2021) 

 
Data Descrição da Atividade Recurso Material a ser utilizado na aula 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ª aula 

- Abra sua apostila “SP FAZ ESCOLA” VOLUME 1 

nas páginas:  27 e 28; 

 

- Para a nossa 1ª atividade, iremos resolver a 

Atividade 2: MULTIPLOS DE UM NÚMERO 

NATURAL, onde será trabalhado a compreensão do 

que é ser múltiplo de um número natural, assim como 

identificar o mínimo múltiplo comum entre dois ou 

mais números naturais. 

. Sendo assim, sugiro que assistam os vídeos abaixo: 

 

 

 

- 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 27 e 28; 

 

- Explicação das atividades através de vídeo gravado 

pela Professora e enviado no grupo de WhatsApp; 

 

- 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).  

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



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  
6ª Orientação de Setembro (06/09/2021 à 10/09/2021) 

3ª aula 

- Abra sua apostila “SP FAZ ESCOLA” VOLUME 1 
nas páginas 27 e 28; para essa aula iremos resolver 
a ATIVIDADE 2: MÚLTIPLOS DE UM NÚMERO 
NATURAL. 

EXERCÍCIOS: 2.1 e 2.2 

- 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. 

4ª aula 

- Abra sua apostila “SP FAZ ESCOLA”  VOLUME 1, 
página 28. Para essa aula iremos resolver a 
ATIVIDADE 2: EXPRESSÕES NUMÉRICAS. 

EXERCÍCIOS: 2.3 e  2.4  

- 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 Lilian Ribeiro (WhatsApp: (15) 99168 2337) 

Disciplina: Teoria da Matemática    6º Ano  
6ª Orientação de Setembro (06/09/2021 à 10/09/2021) 

5ª aula 

- Abra sua apostila “SP FAZ ESCOLA” VOLUME 1, 

na página 2. Para essa aula iremos resolver a 

ATIVIDADE 2: EXPRESSÕES NUMÉRICAS. 

EXERCÍCIO: 2.5 

- 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   

6ª Orientação -  Setembro (06/09/2021 à 10/09/2021) 

Data Descrição da Atividade Recurso Material a ser utilizado na aula 

1ª aula 

- Abra sua apostila “SP FAZ 

ESCOLA” VOLUME 2, nas 

páginas 55 e 56; 

- Para esta atividade, iremos 
abordar o Plano Cartesiano 
como ferramenta para 
localização.  

https://youtu.be/IPmdweMeeMM 

- Apostila “SP FAZ ESCOLA” VOLUME 2; 

- 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 2, nas 

páginas 55 e 56; 

- Explicação das atividades 

através de vídeo gravado pela 

Professora e enviado no grupo 

de WhatsApp; 

- Realize a ATIVIDADE 1: 

LOCALIZAÇÃO NO PLANO, 

páginas 55 e 56. 

Exercícios: 1.1 e 1.2 

- 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://youtu.be/IPmdweMeeMM


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: 06/09/21 a 10/09/21 

CONTEÚDO HABILIDADES METODOLOGIA RECURSO DIDÁTICO AVALIAÇÃO 

Apostila SP faz escola: 
Situação de aprendizagem 2 
– Desvendando o universo
da ginástica de 
condicionamento físico. 

*Atividade 1 – O que você sabe
sobre a ginástica de 
condicionamento. Pg. 44. 
O aluno irá responder esse 
questionário, perguntas 
pessoais. 
*Atividade 2 – Ginástica de
condicionamento físico e as 
capacidades físicas. Pg. 44 e 
45.  
O aluno irá relacionar as 
capacidades físicas: força, 
velocidade, resistência, 
agilidade e flexibilidade. 

(EF06EF08) 
experimentar e fruir 
exercícios físicos que 
solicitem diferentes 
capacidades físicas, 
identificando seus 
tipos (força, 
velocidade, 
resistência e 
flexibilidade) e as 
sensações corporais 
provocadas pela sua 
prática. 

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

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

*participação do
aluno. 



LIVRO: SÃO PAULO FAZ ESCOLA - LÍNGUA INGLESA - Alunos: 6º anos 

As atividades abaixo contemplarão a 6ª Orientação 

Página 34 - O aluno vai transcrever e traduzir o texto Who are you? 

 Página 34 - Encontrar as palavras destacadas no texto Who are you?

Página 35 - O aluno vai traduzir apenas as palavras que estão destacadas no 
texto The human body. 

Página 35 - Na letra B o aluno vai escrever as partes do corpo em inglês. Os 
nomes estão mencionados no texto The human body. 

Página 35 - Completar as informações com as palavras da Activity 3 a.



ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA IGNÊS BLANCO ABREU 

ORIENTAÇÕES DO CADERNO DO ALUNO SP FAZ ESCOLA 

2º VOLUME - 2021 – 8 ºANO  

DISCIPLINA: ARTE      - PROFª MICHELE 

 6ª ATIVIDADE  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 

● Preconceito e estereótipo

PROCEDIMENTO 

ATIVIDADE 2 

• Pesquise e responda as questões de 01 à 08 na página 12.

ATIVIDADE 3 

• Faça uma pesquisa detalhada sobre uma dança folclórica de sua escolha,

indígena ou africana.

• Fazer o trabalho de acordo com as instruções da  página 13 em uma folha de

sulfite. Capriche!

  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. 

● 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 do seu ano.


	6º ano portugues sarita 6ª orient
	6º ano hist 6ª e 7ª orient
	6º ano geogr catia 6ª orien
	6º ano ciencias sandra 6ª orientação
	6º ano tm liliaan 6ª orien 
	6º ano geom liliaan 6ª orien 
	6º ano ed. fisica marcos 6ª orient
	6º ano arte michele 6ª orien

