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6º ano 

Apostilas São Paulo Faz Escola 
 

Orientações para estudos 
5ª Orientação (DE 30/08 A 03/09). 

 
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 (Matéria de 

Agosto/Setembro) 

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) 

 

 

MATEMÁTICA 
(TEORIA E GEOMETRIA) 

Situação de aprendizagem  
Atividade 2. Múltiplos de um número natural, 
 
       Leia atentamente as explicações e com ajuda de uma tabuada realize as atividades: 
2.1,2.2,2.3,2.4,2.5 
 
Atividade 3. Divisores de um numero natural 
      Leia atentamente a explicação e realize as atividades 3.1 e 3.2. LEMBRANDO QUE 
DIVISORES LEMBRA A PALAVRA DIVISÃO. 
Atividade 4. Critérios de divisibilidade 
      Com a ajuda de uma tabuada realize a atividade 4.1. 
 
Atividade 5. Números primos e compostos 
      Leia atentamente a explicação e preencha a tabela (assinalando X) . 
Observação: os pacotes feitos não podem sobrar peças. 
Depois responda as atividades 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 com atenção. 
Atividade 6. Os números primos 
      Leia atentamente o texto e lembre-se que os números primos possuem apenas 2 divisores, o 
número 1 e ele mesmo, depois realize a atividade 6.1. 
 

Apostila SP FAZ ESCOLA – Volume 2 
 
Abra a apostila na página 17 
 
ATIVIDADE 1- O QUE É, O QUE É? NEM TUDO QUE VOA É PÁSSARO. 
Exercício 1 –  
 
Procure no dicionário o significado da palavra PROTÓTIPO.  
 
ATIVIDADE 2 – Leia o texto com atenção: É UM PÁSSARO? É O SUPER-HOMEM? NÃO! É O 
14 BIS! 
FAÇA uma pesquisa sobre “Alberto Santos Dumont”, assim facilitará sua compreensão. 
 
Páginas 19 e 20 – Exercício: 1 (assinalar a resposta correta) 
                            Exercício: 2 - (De acordo com o texto lido, preencha o quadro) 
 
Atenção: O exercício 3 traz “Sugestões de vídeo” (se tiver oportunidade, aconselho a assistir) 
para facilitar a resposta da letra A (página 20) do exercício 3. 
 Até aqui, todos os exercícios poderão ser respondidos na apostila. Capriche na letra!   
 
Explicação e correção nos plantões presenciais na escola. É obrigatório o uso de máscara e 
trazer seu material. 
 



 

SP FAZ ESCOLA - CADERNO DO ALUNO - VOLUME 2. 

 
 
 

CIÊNCIAS 

 

 
 

 

HISTÓRIA 

 

Dúvidas: procurar a professora pelo WhatsApp, acompanhe as orientações no grupo de sua Série ou 

procure a escola. 

 

 

 

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

Atividade 1 – Leitura da imagem “A parede do coração” – Página 74  
Observe a imagem e responda às questões a e b da página 74.  

Atividade 2 – Leitura do texto “Organizando os seres vivos” – Página 74 Faça 
a leitura do texto “Organizando os seres vivos” da página 75.  

Atividade 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. 

  

1º Semana de Setembro - ATIVIDADE 5.1 – pág. 108 a 110 

5.1. – Leia os textos das págs. 108 e 109 do caderno do aluno SP FAZ ESCOLA elabore a 

tirinha (história em quadrinho) sobre o Código de Hamurabi proposto na (questão a) da pág.109 

e responda o que se pede na (questão b), pág.110 



 

GEOGRAFIA 

 
 
  

ARTE 

 
 

 

 

EDUCACÃO FÍSICA 

 

1ª SEMANA DE SETEMBRO 

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 2 – OS ELEMENTOS E SUA IMPORTÂNCIA NOS 

MAPAS, página 99. 

Pesquisar: O que são convenções cartográficas? Cite dois exemplos de 

convenções cartográficas. 

Copiar no caderno e em uma folha para entregar, com seu nome e série. Cole 

ou grampeie no caderno do aluno SP FAZ ESCOLA, volume 2. 

 

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

ESCOLA MUNICIPAL “E. M. EMILIA MIRANDA BORGES PEREIRA” 

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM II 

 

ATIVIDADE 3 – AÇÃO EXPRESSIVA I página 10. 
  

 Atividade prática de criação em trilha sonora, coreografia e figurino. 
 Para essa atividade você vai precisar dos seguintes materiais: lápis 2b (de escrever), 
papel (folha do caderno), borracha e se for colorir - lápis de cor. 
 Como fazer a atividade: 
 - Vamos iniciar com a criação da trilha sonora. Para isso, escolha uma música que goste 
e escreva o nome dela na folha do caderno. Escute a música prestando bastante atenção no 
ritmo e nos intrumentos musicais.   
 - Vamos criar a coreografia. Pensando no ritmo da música que você escutou, escolha um 
trecho da música para desenhar a sua coreografia. Faça na folha do caderno pelo menos 3 (três) 
movimentos que possam representar o ritmo do trecho da música escolhido por você. Pode 
utilizar o boneco palito para fazer seu personagem em movimento. 
- Vamos criar o figurino. Desenhe na folha do caderno uma roupa para caracterizar o ritmo da 
coreografia. Procure fazer o figurino pensando em detalhes combinados. 

                                                                                                

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. 

• PRIMEIRA SEMANA DE SETEMBRO, REALIZAR UMA PESQUISA 

SOBRE DIFERENTES TIPOS DE GINÁSTICAS, ESCOLHA UM TEMA: 

PILATES, CROSSFIT OU ZUMBA 

 


