
 

E.M “PROFª MARIA LUCIA DE ALMEIDA LUCCA BITTENCOURT” 

 

1ª  ORIENTAÇÃO                           
Outubro 

6º ANO 

 

Caderno 

SP Faz Escola       

 

 



Escola Municipal “Maria Lúcia de Almeida Lucca Bittencourt” 

 6º ano 

Orientações da “Apostila SP FAZ ESCOLA”  

vol:3 prof.ª Sandra  

 

1ª orientação outubro (04/10 à 15/10) – L.I.P.T e Gramática 

 

Situação de Aprendizagem:   

Procedimentos :  Faça uma pesquisa sobre a “ESFINGE de TEBAS “escreva 

tudo que você entendeu em uma folha  separada e   grampeie na pag. 18 

do caderno SP FAZ ESCOLA vol. 3. 

  

 



1  

6º ANO - TEORIA DA MATEMÁTICA - 4ºBIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

1º Orientação Outubro  -  04/10/21 ATÉ 15/10/21 

SP FAZ ESCOLA – VOLUME 3 

PÁGINA 57 

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 1 

 ATIVIDADE 1- FRAÇÃO: PARTE-TODO 

 PÁGINA 57- ATIVIDADE 1.1 – RESPONDER 

 PÁGINA 57- ATIVIDADE 1.2   

                      1.2   LETRA A- RESPONDER 

                      1.2   LETRA B- RESPONDER 

 PÁGINA 58- ATIVIDADE 1.3- RESPONDER 

 

SUGESTÃO DE VÍDEOS PARA AUXILIAR NAS RESOLUÇÕES 

DAS ATIVIDADES: 

CLIQUE AQUI             https://youtu.be/wEKFbMXCN1M 

CLIQUE AQUI             https://youtu.be/RTOqG_N3fRY 

 

 

https://youtu.be/wEKFbMXCN1M
https://youtu.be/RTOqG_N3fRY
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6º ANO – GEOMETRIA   - 4ºBIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

1º Orientação Outubro  -  04/10/21 ATÉ 15/10/21 

SP FAZ ESCOLA – VOLUME 3 

PÁGINA 63 

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 4 

ATIVIDADE 1- DIFERENTES PERSPECTIVAS 

 PÁGINA 63 – ATIVIDADE 1.1 – RESPONDER 

 PÁGINA 63 – ATIVIDADE 1.2 – RESPONDER 

 PÁGINA 63 – ATIVIDADE 1.3 – RESPONDER 

 PÁGINA 63 – ATIVIDADE 1.4 – RESPONDER 

 PÁGINA 64 – ATIVIDADE 1.5 – COMPLETAR A TABELA 

SUGESTÃO DE VÍDEO PARA AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DA 

ATIVIDADE: 

CLIQUE AQUI                 https://youtu.be/RkRhGR1fjCs 

              

 

 
 

https://youtu.be/RkRhGR1fjCs


Escola Municipal Maria Lucia de Almeida Lucca Bittencourt Ano letivo de 2021 
Atividades de Ciências para o Quarto Bimestre do sexto Ano do Ensino Fundamental. 

Atividade 1º Os olhos humanos. Mês de Outubro (Prof. Wiliam B Rocha) 
 

Os olhos humanos. 
Os olhos são estruturas responsáveis pela visão. Esse órgão é complexo e formado por várias 
partes que garantem a captação efetiva das imagens. A seguir, exploraremos melhor a anatomia 
do olho humano, conhecendo mais profundamente suas partes e a função de cada uma 
delas. 
O olho humano é formado por uma série de elementos que atuam de forma conjunta. Há 
porções responsáveis, por exemplo, por permitir a entrada da luz e por elementos capazes de 
transformar o impulso luminoso em impulso elétrico. Entre as principais partes do olho humano, 
podemos citar: 
Conjuntiva – A conjuntiva é uma membrada mucosa que reveste posteriormente as pálpebras e 
recobre a superfície anterior do olho até a córnea; 
Esclera – Essa porção do olho corresponde ao chamado “branco do olho” e constitui um suporte 
externo fibroso para a inserção de músculos extra-oculares; 
Córnea – A córnea é a parte transparente do olho, está localizada anteriormente e possui de 10 
mm a 11 mm de diâmetro. Ela atua como meio refrator por possuir índice refracional maior que o 
do ar, além de garantir proteção contra micro-organismos. 

Principais partes do olho humano 
Íris – A íris é a porção que dá cor aos olhos e 
está localizada na parte anterior do cristalino e 
posterior da córnea. Essa região 
possui importantes músculos que 
possibilitam o aumento ou a diminuição do 
tamanho da pupila de acordo com a 
quantidade de luz no ambiente. 
Pupila – A pupila é uma região localizada no 
centro da íris e apresenta-se como um pequeno 
círculo escuro que muda de tamanho. Ela é 
uma abertura por onde a luz entra a fim de 
encontrar o cristalino. 
Cristalino – O cristalino, também chamado de 
lente, é um disco transparente rico em proteína 

que divide o olho em duas partes: a anterior e a posterior. A porção anterior apresenta o humor 
aquoso, que se destaca por ser uma substância aquosa de cor clara. Já na porção posterior está 
o humor vítreo, que é um material gelatinoso formado por água, fibras de colágeno e ácido 
hialurônico. O cristalino promove a acomodação visual, pois modifica sua forma para garantir maior 
nitidez na visão. 
Retina – A retina é a camada encontrada internamente no olho e destaca-se por possuir 
fotorreceptores que são capazes de captar a informação visual e enviar essa mensagem ao nervo 
óptico. Isso significa que é na retina que as ondas luminosas se transformam em impulsos nervosos. 
Nos seres humanos, existem dois tipos de células fotorreceptoras: os cones e os bastonetes. Os 
cones são pouco sensíveis à luz, mas garantem a visão em cores. Os bastonetes, por sua vez, não 
são capazes de distinguir cores, entretanto, são mais sensíveis à luz, o que nos permite ter uma 
visão noturna em preto e branco. 
Nervo óptico – Esse nervo é responsável por garantir que impulsos elétricos do olho sejam levados 
para a área específica do cérebro que efetua a sua interpretação. 
 

 Para entender melhor o assunto assista os vídeos  
No You Tube nos endereços abaixo: 

    
O olho e as suas partes - Visão - Os sentidos para crianças 

https://www.youtube.com/watch?v=2fcxZTyaREk&t=36s  
 

O Que Acontece Dentro Dos Seus Olhos 
https://www.youtube.com/watch?v=VI3Qyjmuo0s  

 
 
 

 

https://brasilescola.uol.com.br/oscincosentidos/visao.htm
https://www.youtube.com/watch?v=2fcxZTyaREk&t=36s
https://www.youtube.com/watch?v=VI3Qyjmuo0s
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/olhos-humanos.htm


Com a ajuda de livros ou internet, pesquise e responda as questões a seguir: 
Obs. Esta atividade deve ser copiada e respondida em folhas separadas e anexadas em sua 
Apostila do SP Faz Escola vol.3.  
 

1 - Os olhos humanos são estruturas importantes, pois garantem a captação das imagens. 

Sobre os olhos, marque a alternativa incorreta: 

a) A conjuntiva e a esclera são partes do olho humano. 

b) O olho humano, assim como o olho de certos artrópodes, é um olho composto. 

c) Nos olhos humanos, existem dois tipos de células fotorreceptoras. 

d) A íris é parte que se destaca pela porção dos olhos que lhes dá cor. 

e) O “branco do olho” corresponde à esclera. 
 

2 - Observe atentamente cada alternativa e marque aquela que indica corretamente o nome 

da parte do olho que se caracteriza por ser uma abertura pela qual a luz entra. 

a) Córnea                b) Íris                     c) Pupila 

d) Cristalino             e) Retina 
 
3 - Os fotoreceptores são células especializadas na captação da luz que estão localizadas 
em que parte do olho humano? 

a) Córnea                           b) Esclera                           c) Pupila 

d) Retina                             e) Iris 

4 - Sabemos que os olhos são importantes estruturas que nos permitem capturar imagens. 
Para conseguir atingir esse objetivo, o olho apresenta diversas partes essenciais. Uma 
dessas estruturas é a íris, a parte colorida dos nossos olhos. Analise as alternativas a seguir 
e marque aquela que indica corretamente a função da íris. 

a) A íris garante a movimentação dos olhos. 

b) A íris funciona como uma lente, proporcionando a focalização de objetos. 

c) A íris atua como um diafragma de uma câmera, controlando a abertura da pupila. 

d) A íris atua nutrindo as camadas mais internas do olho, uma vez que é bastante 
vascularizada. 

e) A íris apresenta como função principal transmitir impulsos nervosos do olho para o 
cérebro. 
 

5 - A forma arredondada do olho é garantida graças a um material em consistência de gel 
localizado logo após a lente. Esse material é formado principalmente por água, fibras e 
ácido hialurônico e recebe o nome de 

a) Pupila.                             b) Cristalino.            c) Humor aquoso.               

d) Humor vítreo.                   e) Retina. 
 
 

 

 



APOSTILAMENTO SÃO PAULO FAZ ESCOLA. Volume 3 

HISTÓRIA (6º ANO) 

 

Orientações do trabalho com apostilas: 1º Roteiro de outubro 

 

Conteúdo: A Cidadania e as formas de Governo na Antiguidade Clássica 

 

Com base na apostila São Paulo Faz Escola, leia o texto da página 100, 

referente à cidadania. Em seguida faça a atividade número 1 das páginas 100 

e 101. 

 

OBSERVAÇÃO: Não será necessário realizar as atividades dos itens II e III da 

página 101.   

 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

“E.M. MARIA LÚCIA DE ALMEIDA LUCCA BITTENCOURT” 

 
 

6º Ano  
1ª semana de outubro (04/10/2021 à 15/10/2021) 

 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

Data Descrição da Atividade Recurso Material a ser utilizado na aula 

 
1ª, 2ª ,3ª, 
4ª, 5ª E 6ª  

aula 

Tema: Planeta Terra: 

Movimentos e Dinâmica 

Climática 

 

ATIVIDADE 1 – página 91 

Leia com atenção as 

orientações contidas na 

atividade. 

 

Assista aos vídeos indicados na 

página 82 do caderno do aluno: 

“Vista do planeta Terra” e “A 

Terra Iluminada”. 

Acesse os sites indicados 

abaixo. 

Caderno de Atividade SP Faz Escola - 6º Ano. 

Volume 3. 

 

Site da Internet. 

Caderno 
 
Lápis 
 
Internet 



 

https://mundoeducacao.uol.com.

br/geografia/planeta-terra.htm 

 

https://mundoeducacao.uol.com.

br/geografia/qual-diferenca-

entre-tempo-clima.htm 

Responda no caderno, todas as 

perguntas contidas nas 

orientações da atividade 1, 

página 88 e 89. 

 

ATIVIDADE 2 – página 89 

 

Tema: História e  

Dinâmicas do Planeta Terra. 

 

Elabore a pesquisa conforme a 

orientação do caderno do aluno. 

“História do universo, desde o 

big bang até a formação do 

Planeta Terra” (registre no 

caderno). 

 

Assista aos vídeos da atividade 

2, indicados na página 89. 

Responda as questões de A a H 

da página 90. 

 

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/planeta-terra.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/planeta-terra.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/qual-diferenca-entre-tempo-clima.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/qual-diferenca-entre-tempo-clima.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/qual-diferenca-entre-tempo-clima.htm


Disciplina – Língua Inglesa 

Alunos – 6º anos 

Questão 1 – Recordando as cores. Escreva os nomes das cores em inglês. 

 

 

_________________      ____________   _______________ 

 

 

________________   ________________ __________________  

         

_______________   ________________  _______________ 

 

Questão 2 – Dias da semana em inglês. Vamos recordar? 

Days of the week 

Monday - segunda 

Tuesday - terça 

Wednesday – quarta        weekdays  

Thursday - quinta 

Friday - sexta 

Saturday – sábado  weekend  

Sunday – domingo 

 

Agora que você já conhece os dias da semana em inglês assinale a 

alternativa correta. 

a) The Day before Friday (O dia antes de sexta-feira) 

(     ) Saturday     (     ) Sunday  (      ) Thursday 
 
b)  What Day is before Saturday? (Que dia é antes de sábado?) 
 
(     ) Sunday     (      ) Tuesday  (      ) Friday 
 
 
 
 



 
c) What Day is before Tuesday? (Que dia é antes de terça feira?) 
 
(     ) Sunday     (      ) Monday   (       ) Thursday 
 
d) What Day is after monday ? (Que dia é depois de segunda feira? 

 
(     ) Sunday     (      ) Monday   (      ) Tuesday 
 
Questão 3 -   Ligue as cores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questão 4 -   Encontre os dias da semana na cruzadinha 
 
    THURSDAY 
      
 
MONDAY 
         SUNDAY 
 
 
FRIDAY 
         TUESDAY 
 
 
SATURDAY 
         WEDNESDAY 
 
 
 
 
 
 
 



6º ANO 

ORIENTAÇÃO OUT/2021 – SÃO PAULO FAZ ESCOLA – VOLUME 3 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROF CINTIA 

ATLETISMO 

 

O formato moderno do atletismo, conta com as seguintes provas oficiais: 
 Corridas: rasas, com barreiras, com obstáculos 
 Marcha atlética 
 Revezamentos 
 Saltos 
 Arremesso e Lançamentos 
 Combinada 

Em cada uma dessas provas há um total de 20 modalidades diferentes. Tais 
modalidades se diferenciam, por exemplo, pelo tamanho dos percursos e 
equipamentos utilizados. 
 
Agora você fará uma pesquisa sobre a modalidade CORRIDAS, escreva 
sobre cada tipo de corrida (rasa, fundo, com  barreiras, com obstáculos). 



E. M. Profª Maria Lucia de Almeida Lucca Bittencourt 

1ª orientação de Outubro - caderno do aluno SPFAZ volume 3 
 
4º bimestre                                                   Componente curricular: Arte 

Professora: Eli Corrêa                                              6° anos A, B, C e D 

 

Linguagem: teatro - Situação de aprendizagem I  
 
Atividade 1 - sondagem 

     Leia com atenção o texto e depois responda as questões de 1 a 11, nas 
páginas 4 e 5. 

 

     Caso você nunca tenha ido ao teatro, acesso o vídeo a seguir: 
 
Esquete teatral “Milho aos Pombos – Cia. Três de Paus” Festival de Cenas 
Curtas de Niterói 2012 
https://www.youtube.com/watch?v=c4ofEKuTrHw 

 

Jogo cênico 
 
     É o termo utilizado em português para designar qualquer estrutura de jogo 
que possa ser utilizado no teatro, seja dramático (a partir de textos de teatro), 
cenas, esboços ou improvisação, ou até na forma de jogos lúdicos e 
brincadeiras.  
 

Performance 
 
Significa realização, feito, façanha ou desempenho, comportamento, execução, 
exercício, prática. Espetáculo em que o artista atua com inteira liberdade e, por 
conta própria, interpretando papel ou criação de sal própria autoria. 

 

Esquete 
 
É uma encenação de curta duração, normalmente com um único ato, poucos 
atores e um só cenário.  

   

https://www.youtube.com/watch?v=c4ofEKuTrHw

