
CADERNO DO ALUNO “SÃO PAULO FAZ ESCOLA”- VOLUME 1 

1ª SEMANA DE AGOSTO- 6° ANO 

LIPT e GRAMÁTICA CONTEXTUALIZADA 

 

ORIENTAÇÕES: 

 

- Situação de Aprendizagem – Quem conta contos aumenta pontos. 

 

- Atividade 1- Leitura do “ Conto ou não Conto?” (Abel Sidney) – páginas: 07,  

08 e 09.  

 

- Atividade 2- Língua e Linguagem: O Gênero Textual Conto. 

 

- Responder a pergunta número 1 (alternativas A e B)- página 09. 

 

- Responder a questão número 2- páginas: 09 e  10. 

 

- Responder as alternativas A e B da atividade número 2- página: 10. 

 

 

 



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

Disciplina: Geometria    Prof.ª Fernanda Borgatto (WhatsApp: (15) 99704 7011) 
Prof.ª Lilian Ribeiro (WhatsApp: (15) 99168 2337) 

6º Ano - 1ª semana de Agosto (02/08/2021 à 06/08/2021) 
 

Data Descrição da Atividade Recurso Material a ser utilizado na aula 
   
 
 

 
 

1ª aula 

- Apostila “SP FAZ ESCOLA” 
página 30, VOLUME 1; 
 
- Para esta atividade iremos 
trabalhar as medidas de 
comprimento e de massa, sendo 
assim sugiro que assistam o 
vídeo abaixo:  
https://www.youtube.com/watch
?v=QaVwbB14cpg   
  

 
- 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 

- Apostila “SP FAZ ESCOLA” 
página 30, VOLUME 1;  
 
- Explicação das atividades 
através de vídeo gravado pela 
Professora e enviado no grupo 
de WhatsApp; 
 
- Resolução da ATIVIDADE 1- 
CURIOSIDADES: ANIMAIS 
MAIS PESADOS DO MUNDO. 
Para essa aula resolveremos os 
itens 1.1; 1.2; 1,3; e 1,4. 
 

- 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, 
série e a página e número da 
atividade. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QaVwbB14cpg
https://www.youtube.com/watch?v=QaVwbB14cpg


PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

E.M. PROFESSOR EDUCADOR PAULO FREIRE 
Disciplina: Teoria da Matemática    

 Prof.ª Lilian Ribeiro (WhatsApp: (15) 99168 2337) 
6º Ano - 1ª semana de Agosto (02/08/2021 à 06/08/2021) 

 
Data Descrição da Atividade Recurso Material a ser utilizado na aula 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ª aula 

- Apostila “SP FAZ ESCOLA” 
página 18 e 19, VOLUME1; 
 
- Para esta atividade iremos 
rever o conceito de sistemas de 
numeração. Incialmente 
relembraremos alguns  sistemas 
de numeração,  entre eles o 
egípcio, babilônico, romano e 
chinês, sendo assim, sugiro que 
assistam os vídeos abaixo:  
https://www.youtube.com/watch
?v=77Qs_BjA8HY 
https://www.youtube.com/watch
?v=gkciHdfHr7c 
https://www.youtube.com/watch
?v=1epFzVuLMIo 
https://www.youtube.com/watch
?v=QY_oqAa5ZR4&t=3s 
https://www.youtube.com/watch
?v=KVQEUEzd_fs&t=1s  
 

 
 
 
 
- 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; 

https://www.youtube.com/watch?v=77Qs_BjA8HY
https://www.youtube.com/watch?v=77Qs_BjA8HY
https://www.youtube.com/watch?v=gkciHdfHr7c
https://www.youtube.com/watch?v=gkciHdfHr7c
https://www.youtube.com/watch?v=1epFzVuLMIo
https://www.youtube.com/watch?v=1epFzVuLMIo
https://www.youtube.com/watch?v=QY_oqAa5ZR4&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=QY_oqAa5ZR4&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=KVQEUEzd_fs&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=KVQEUEzd_fs&t=1s


PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

E.M. PROFESSOR EDUCADOR PAULO FREIRE 
Disciplina: Teoria da Matemática    

 Prof.ª Lilian Ribeiro (WhatsApp: (15) 99168 2337) 
6º Ano - 1ª semana de Agosto (02/08/2021 à 06/08/2021) 

 
 

 
 
 
 
 

2ª aula 

 
- Apostila “SP FAZ ESCOLA” 
página 18 e 19, VOLUME 1; 
 
- 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; 

 
 
 
 
 

3ª aula 

 
 
- Apostila “SP FAZ ESCOLA” 
página 18, VOLUME 1. Para 
essa aula iremos resolver a 
ATIVIDADE 1: SISTEMA DE 
EGÍPCIO  e ATIVIDADE 2: 
SISTEMA DE NUMERAÇÃO 
BABILÔNICO. 

 
- 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. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

E.M. PROFESSOR EDUCADOR PAULO FREIRE 
Disciplina: Teoria da Matemática    

 Prof.ª Lilian Ribeiro (WhatsApp: (15) 99168 2337) 
6º Ano - 1ª semana de Agosto (02/08/2021 à 06/08/2021) 

 
 
 
 
 

4ª aula 

 
 
- Apostila “SP FAZ ESCOLA” 
página 18 e 19, VOLUME 1. 
Para essa aula iremos resolver a 
ATIVIDADE 3: SISTEMA DE 
NUMERAÇÃO ROMANO. 

 
- 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. 

 
 
 
 

 
5ª aula 

 
- Apostila “SP FAZ ESCOLA” 
página 19, VOLUME 1. Para 
essa aula iremos resolver a 
ATIVIDADE 4: SISTEMA DE 
NUMERAÇÃO CHINÊS. 

 
- 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. 

 



EM PROFESSOR EDUCADOR PAULO FREIRE 

 

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM    HISTÓRIA   6º ANO  

3º Bimestre 

OS TIPOS DE LINGUAGENS E REGISTROS NAS 
SOCIEDADES ANTIGAS 

1ª SEMANA – 02/08 – 06/08 
Atividade 1 – pág. 101 

Observe as imagens da pág. 101, responda as questões (a, b, c, d e e) do 

caderno do aluno SP FAZ ESCOLA VOLUME 02. Responda usando suas 

palavras conforme o que você entendeu ou pesquisou. 

 

2ª SEMANA – 09/08 – 14/08 
Atividade 2.1 – pág. 102 e 103 
2.1. – Leia o texto da pág. 102 e observe as imagens das págs. 102 e 103, em 

uma folha faça um Mapa Mental ou um RESUMO com as principais informações 

sobre os PRIMEIROS SISTEMAS DE ESCRITAS. 

 
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 (6ºANOS) – 
PROFESSORA CÁTIA 

 

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

*TODO CONTEÚDO DEVERÁ SER ELABORADO 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.  

1 SEMANA - DE 28 DE JULHO Á 7 DE AGOSTO: A- PESQUISAS DE 
ATIVIDADES ECONOMICAS: 

O aluno DEVERÁ fazer a leitura das páginas 83,84,85 e 86, referente a 
CARTOGRAFIA E SUAS TECNOLOGIAS 

 Elaborar uma pesquisa resumida, podendo conter textos, figuras, desenhos, 
recortes e colagens a respeito da CARTOGRAFIA E SUAS TECNOLOGIAS. 

 

 

VÍDEO SUGERIDO: 

https://www.youtube.com/watch?v=mO7UnP6ksaM (INTRODUÇÃO A 
CARTOGRAFIA) 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mO7UnP6ksaM


CIÊNCIAS - 6ºANO 
 

ORIENTAÇÕES AOS ALUNOS - APOSTILA SP FAZ ESCOLA - VOLUME 2  
 

 MAIRINQUE 2021 
 

UNIDADE TEMÁTICA: VIDA E EVOLUÇÃO (páginas 68/74) 
Situação de aprendizagem 1 
 
1ª Semana – 02 a 06 de Agosto 

 
ATIVIDADE 1 – OLHANDO PARA O NOSSO ENTORNO – Página 68 
 
1) Observe os arredores da sua casa (casa, quintal, rua) e anote o que há nesse 

ambiente. 
 

2) Após fazer as anotações, complete o quadro a seguir com os seres vivos e não vivos 
observados. 

 
SERES VIVOS SERES NÃO VIVOS 

  
  
  
  

Observação: Pode ampliar a tabela, se achar necessário. 
 
3) Faça uma breve descrição dos elementos encontrados nesse ambiente. 
 
 
ATIVIDADE 2 – IDENTIFICANDO SERES VIVOS E NÃO VIVOS – Página 68 
 
1) Observem as imagens da página 68 e compare com os seres que você observou no 

ambiente visitado na atividade anterior. Registre o resultado da sua comparação. 
 

ATIVIDADE 3 – VAMOS APROFUNDAR NOSSOS CONHECIMENTOS – Página 69 
 
Leitura do texto: Do que são constituídos os seres vivos - Página 69.  
 
Responda as questões da página 69, colocando (V) para verdadeiro e (F) para falso nas 
frases apresentadas. 
 
Leitura do texto: Seres unicelulares e pluricelulares - Página 70.  
 
1) Com base no texto da leitura anterior, responda as seguintes questões: 

 
a) Ao observarem as figuras, quais seres estão representados? 
 
b) Quais diferenças e semelhanças você pode apontar entre eles? 
 

 
c) Todas as células desses organismos desempenham as mesmas funções? Explique. 
 



2) Observe a imagem da página 71. A figura representa o modelo tridimensional de uma 
célula. De acordo com o que estudamos anteriormente, qual tipo de célula está 
representada na imagem? 

 
 

2ª Semana – 09 a 13 de Agosto 

 
ATIVIDADE 4 - CONHENCENDO OUTROS TIPOS DE CÉLULAS – Página 71 
 
1) Faça a representação de uma imagem de célula eucariótica animal e de uma célula 

vegetal (pode colar ou desenhar a imagem). 
 
 

ATIVIDADE 5- DIFERENTES TIPOS DE CÉLULAS DO NOSSO CORPO – Página 71 
 
“Nosso organismo é muito complexo, somos seres pluricelulares. Somos formados por 
milhares de células que formam grupos especializados em desempenhar determinadas 
funções”. 
 
Leitura do texto: Diferentes tipos de células em nosso corpo - Página 71 
 
Após a leitura, com ajuda de livros ou internet faça uma pesquisa e aponte os tipos de 
tecidos que formam o nosso corpo e qual tipo de células os compõem. 

 
ATIVIDADE 6- PROCARIONTE E EUCARIONTE – Página 72 
 
1) Leia o texto “Procariontes e Eucariontes” e a seguir responda as seguintes questões: 

 
a) Qual a diferença entre a célula procarionte e a célula eucarionte? 

 
b) Cite um exemplo de organismo procarionte. 

 
Para estudo complementar assista ao vídeo disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=thufkt23AEc e descubra as diferenças entres as 
células eucarionte e procarionte. 
 
ATIVIDADE 7- DESVENDANDO O MICROSCÓPIO – Página 73 
 
1) Leia o texto da página 73 “Enxergando o invisível”. Em seguida anote as palavras 

desconhecidas. 
 
2) Com a ajuda de um dicionário ou internet, encontre o significado das palavras que você 

anotou. 
 
3) Responda as questões a e b da página 74. 

https://www.youtube.com/watch?v=thufkt23AEc


E.M.PROFº EDUCADOR PAULO FREIRE 

ORIENTAÇÃO AOS ALUNOS DE 6TH= 6º ANO DE INGLÊS.-TEACHER NOEMI 

Para facilitar: no celular: Play Store: digitar = google tradutor, baixar o  APP. Vá 
numa figura circulo com G no meio e uma figurinha japonesa tradutor, clicar. 
Selecionar de Português para Inglês, selecionar o ícone câmera no APP. 
Posicionar a câmera sobre o texto, esperar um pouco e aparecerá o texto 
traduzido. Vá com calma que você consegue. Agora vamos às minhas 
explicações. 

Activity 1-  

a-animais vertebrados. Ex.: humanos, pássaros, cobras =  têm coluna espinhal. 

   animais invertebrados. Ex.: insetos, minhocas, lesmas. Não têm coluna 
espinhal = vertebral. 

b-classificação: mamals, birds, fish, reptiles, amphibians- mamíferos, pássaros, 
peixes, répteis, anfíbios. Completar. owl=coruja ,macaw=arara, bear= urso, 
tiger= urso, lizard= lagarto, aligátor= aligátor, frog= sapo, shark= tubarão. 

c-Completar- vertebrados: shark, snake, macaw, Bird, fish. Invertebrados: 
spider, slug, worm, octopus, lula. 

Activity 2- 

Palavra-chave: João de Barro- casa construída pelo macho e pela fêmea, o ninho 
nos galhos, com barro e palha, preenchem com penas, pelos, musgo, para a 
fêmea depositar seus ovos. 

Explicação: para dizer em inglês- a casa de Maria- colocamos assim: 

Possuidor + ‘s +  a coisa , assim: Maria’s house. 

A casa da tartaruga,          assim; the turtle’s shell. 

O ninho do passarinho      assim: the bird’s nest. 

Agora é sua vez: A casa de João de Barro= _____________________________ 

A bola de Marco = _________________________________________________ 

A boneca de Carla - _______________________________________________ 

Shelter = lugar de proteção contra mau tempo, perigo, ataque. Marque X na 
figura que representa proteção. 

Se conseguir, escreva. Nas aulas de dúvidas, explico melhor. 

A resposta do colega= collegue’s answer 

A casa de minha tia=   _______________________ 

A bicicleta de Paulo=   _______________________ 

O motorhome de John = _______________________ 

A tenda do índio   =        _______________________ 



 

   

 



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

EM. “PROF. HORÁCIO RIBEIRO" 
 

PLANEJAMENTO DE AULA                      
               DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA                                                                                                                6º ANO 

                  PROFESSOR: MARCOS                                                   DATA: 02 À 06/08/21               

 
CONTEÚDO/ORIENTAÇÃO 

 
HABILIDADES 

 
RECURSO DIDÁTICO 

 
AVALIAÇÃO 

 
UNIVERSO DAS DANÇAS 

PAG. 38 A 40 

 

- O QUE É DANÇA 

- DANÇA E SEUS RITMOS 

 

 

- AS ATIVIDADES SERÃO REALIZADAS 

INDIVIDUALMENTE, ATRAVÉS DE 

PESQUISAS E TROCA DE EXPERIÊNCIAS. 

 
 
 

 

- EXPERIMENTAR, FLUIR E RECRIAR 

DANÇAS URBANAS, IDENTIFICANDO 

SEUS ELEMENTOS. 

 

- QUADRO NEGRO 

- GIZ  

- APOSTILA SP FAZ ESCOLA 

- LIVROS DIDÁTICOS, 

- INTERNET 

- APARELHO DE SOM 

- CELULAR 

 

 

- PARTICIPAÇÃO DO 

ALUNO 

- DESENVOLVIMENTO 

GLOBAL DO ALUNO 

 



 

ESCOLA MUNICIPAL PROF. EDUCADOR PAULO FREIRE 

ORIENTAÇÕES DO CADERNO DO ALUNO SP FAZ ESCOLA 

2º VOLUME - 2021 - 6ºANO  

DISCIPLINA: ARTE      - PROFª MICHELE 

 1º ATIVIDADE - Agosto 3º Bimestre   

COMPONENTE CURRICULAR: ARTE ANO ESCOLAR: 6º ano  

 

 

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

ATIVIDADE 1 - SONDAGEM ( pág 4 e 5 ). 

CONTEÚDO 

● Cultura popular 
● Dança popular, folclórica e brasileira 
● Fatores de movimento ( tempo, peso, fluência e espaço )  

 

PROCEDIMENTO 

● Responder as 10 perguntas da página 4 e 5, fazer uma pesquisa sobre o 
assunto mencionado e responder com suas próprias palavras o que você 
entendeu, usando no mínimo duas linhas para sua resposta.  

● Fazer as atividades no caderno de desenho. 
 

  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 série. 

 

 


	6º ano lipt e gramatica sarita
	6º ano geometria lilian
	6º ano teoria da matematica lilian
	6º ano historia anderson
	6º ano geografia catia
	6º ano ciencias sandra 1ª e 2ª sem
	6º ano ingles noemi
	6º ano ed. fisica marcos
	6º ano arte michele 

