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

3ª ORIENTAÇÃO DE AGOSTO-  16/08 a 20/08 

6° ANO 

LIPT e GRAMÁTICA CONTEXTUALIZADA 

 

NOME:______________________________________________6° _________ 

 

 

ORIENTAÇÕES: 

 

- Situação de Aprendizagem –  Pequenos gênios, grandes inventos (introdução),  
fazer a leitura da página 16.  

 

 Atividade 1- Observar as fotos e responder as alternativas a, b e c- página:17. 

 

 Atividade 2-  É um pássaro? É um super-homem? Não! É o 14 Bis! Fazer a 
leitura desse texto informativo- página:17. 

 

 Leitura e interpretação do texto: “ Uma criança e um grande sonho: voar” ( 
páginas: 17 e 18). 

 

 Responder a  questão de número 1 ( alternativas a,b,c e d). 

 

 Responder a questão de número 2, de acordo com as informações do texto -
páginas: 18 e 19. 

  

Atenção: favor responder todas as atividades numa folha, colocando nome e 
turma para  entregar na escola para correção. Qualquer dúvida estou a 
disposição, no grupo de whatsApp 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. 104 e 105 

Resolver os Exercícios – 3.1  A ,B, C e D 

 
 

4ª SEMANA – 23/08 – 27/08 

 
 

Atividade 3.2 – pág. 106 

 
Resolver o Exercício – 3.1   A, B  e C 

 

 
 

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.  

3 SEMANA - DE 15 AGOSTO Á 20 DE AGOSTO -atividade 03 – FORMAS 
DEORIENTAÇÃO 

O aluno DEVERÁ fazer a leitura das páginas 89 e 90 referente FORMAS DE 
ORIENTAÇÃO e PRODUZIR UMA BREVE PESQUISA SOBRE O GPS NO 
CADERNO. 

A PESQUISA DEVERÁ SER MANUSCRITA! 

  

 

VÍDEO SUGERIDO: 

https://www.youtube.com/watch?v=XMSdrIqSGdI Este vídeo visa auxiliar à estudantes 
dos sextos anos, os fundamentos do sistema de posicionamento global, como 
ele funciona para determinar a sua localização no espaço geográfico, com 
aplicativos do celular, computador, entre outros! 

 

Bons estudos. 

 

 

[Digite aqui] 
EM PAULO FREIRE 

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


CIÊNCIAS - 6ºANO 
 

APOSTILA SP FAZ ESCOLA - VOLUME 2 
 
 
 

3ª ORIENTAÇÃO DE AGOSTO – 2021 
16 a 20 de Agosto 

 
PROFESSORA SANDRA CARVALHO 

 
SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 2: NÍVEIS DE ORGANIZAÇÃO DOS SERES VIVOS – 
PÁGINA 74 
 

 
Aividade 1 – Leitura da imagem “A parede do coração” – Página 74 
Observe a imagem e responda às questões a e b da página 74. 
 
Aividade 2 – Leitura do texto “Organizando os seres vivos” – Página 74 
Faça a leitura do texto “Organizando os seres vivos” da página 75. 
 
Aividade 3 – Sistematizando o conhecimento – Página 75 
 
O texto “Organizando os seres vivos” se refere à forma de como o nosso organismo 
trabalha de forma integrada. O nosso organismo se constitui de diversos sistemas, 
organizados em órgãos, constituídos por várias camadas de tecidos, formados por 
inúmeras unidades microscópicas chamadas de célula. 
 
1) Observe as imagens da página 75 (protozoários, bactérias, fungos e animais) e 

escreva um pequeno texto explicando o que você sabe sobre cada um desses seres 
vivos. 
 

2) Com base no texto “Organizando os seres vivos” da página 75, responda à questão 2 
– Página 76 que fala sobre a relação entre os Sistemas Digestório, Respiratório e 
Circulatório do corpo humano. 

 
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 
Disciplina: Teoria da Matemática   Prof.ª Lilian Ribeiro (WhatsApp: (15) 99168 2337) 

6º Ano  
3ª semana de Agosto (16/08/2021 à 20/08/2021) 

 
Data Descrição da Atividade Recurso Material a ser utilizado na aula 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ª aula 

- Abra sua apostila “SP FAZ 
ESCOLA” VOLUME 1 na página 
21 e 22; 
 
- Para esta atividade iremos 
continuar nosso trabalho com o 
sistema de numeração decimal, 
vamos comparar números 
grandes e realizar operações 
com esses números, sendo 
assim, sugiro que assistam os 
vídeos abaixo:  
https://www.youtube.com/watch
?v=pWc_9jJ8Qsw 
https://www.youtube.com/watch
?v=_cWMmfA9Sx4  
 

 
 
 
 
- 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 
21 e 22; 
 
- 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; 

https://www.youtube.com/watch?v=pWc_9jJ8Qsw
https://www.youtube.com/watch?v=pWc_9jJ8Qsw
https://www.youtube.com/watch?v=_cWMmfA9Sx4
https://www.youtube.com/watch?v=_cWMmfA9Sx4


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  
3ª semana de Agosto (16/08/2021 à 20/08/2021) 

 
 
 
 
 
 

3ª aula 

 
 
- Abra sua apostila “SP FAZ 
ESCOLA” VOLUME 1 na página 
21;  
 
Para essa aula iremos resolver 
a ATIVIDADE 4: PARA ALÉM 
DOS MILHARES ...  

- 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. 

 
 
 
 
 
 

4ª aula 

 
- Abra sua apostila “SP FAZ 
ESCOLA”  VOLUME 1, página 
21 e 22.  
 
Para essa aula iremos resolver 
a ATIVIDADE 5: DOS 
NATURAIS AOS RACIONAIS. 

- 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. 

 
 
 
 
 

5ª aula 

 
- Abra sua apostila “SP FAZ 
ESCOLA” VOLUME 1, na 
página 22.  
 
Para essa aula iremos resolver 
a ATIVIDADE 6: LINHA DO 
TEMPO. 

- 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. 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

E.M. PROFESSOR EDUCADOR PAULO FREIRE 
Profª Fernanda Borgatto (WhatsApp: (15) 99704 7011) e Prof.ª Lilian Ribeiro (WhatsApp: (15) 99168 2337) 

Disciplina: Geometria     6º Ano  
3ª semana de Agosto (16/08/2021 à 20/08/2021) 

 
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 trabalhar o 
conceito de litro e mililitro, resolveremos 
problemas envolvendo a grandeza de 
capacidade, sendo assim, sugiro que 
assistam o vídeo abaixo:  
https://www.youtube.com/watch?v=s2J5In
YSYvw  

- 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 ATIVIDADE 2 – O LITRO 
NO COTIDIANO.  

- 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=s2J5InYSYvw
https://www.youtube.com/watch?v=s2J5InYSYvw


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

EM. “Educador Prof. Paulo Freire" 
 

PLANEJAMENTODE AULA 
    DISCIPLINA: Educação Física                                                                              6ºANO 

                  PROFESSOR: Marcos            DATA: 16 a 20/08/21 

 
CONTEÚDO 

 
HABILIDADES 

 
METODOLOGIA 

 
RECURSO 
DIDÁTICO 

 
AVALIAÇÃO 

Apostila SP faz escola: 
 
*atividade 5 – danças urbanas 
ou danças de rua? Pg. 40 e 
41. 
 
*atividade 6 – Rap – A música 
do movimento Hip Hop. Pg. 41 
e 42. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 

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

*participação do 
aluno. 
 



EXPLICAÇÕES DE INGLÊS PARA 6º ANO- TEACHER NOEMI 

3ª SEMANA DE AGOSTO 

ACITIVY 5 

Exemplo de preencher uma ficha: 

Panthera onca 

Mamífero 

Carnívora 

Até 23 anos, em cativeiro 

Até 1,85m 

135kg 

Agora você preenche a outra com sua pesquisa. 

ACTIVITY 6 

Veja as imagens. 

O que você vê na 1ª figura? Nest, man, Bird and two babies. 

O que você vê na 2ª? Ice, field, glacier 

O que há de diferente? Living creatures, beings( seres vivos) e coisas não vivas, non- 
living things. 

Todos os seres vivos nascem crescem, reproduzem e morrem. Sua energia vem da 
comida para sobreviver. 

De outro lado, coisa não viva não tem vida, mas existe. São: objetos, roupas, minerais, 
etc. 

Agora d~e exemplo de seres vivos e coisas mortas. 

PINTE DE VERMELHO OS VIVOS E DE AZUL, OS MORTOS. 


	6º ano lipt e gramatica sarita 3ªsem
	6º ano historia 3ª e 4ª sem
	6º ano geografia catia 3ªsem
	6º ano ciencias sandra 3ª sem
	6º ano teoria da matematica lilian 3ªsem
	6º ano geometria lilian 3ªsem
	6º ano ed.fisica marcos 3ªsem
	6º ano ingles noemi 3ªsem



