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Pesquisa 
 
 
 

 
 
Biografia 
 
 
 
 

 
 
Aula 1- 
 
Pesquisar e anotar em 
uma folha e fixar na 
apostila: 
 
 
1.O que é biografia? 
Exemplifique. (Escreva 
uma pequena biografia 
sobre alguma 
personalidade que você 
goste: jogador, cantor 
etc.) 
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6º ANO 

TEORIA DA MATEMÁTICA 

9º ROTEIRO DE ESTUDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

9ª SEMANA  -  27/09/21 ATÉ 01/10/21 

 

SP FAZ ESCOLA – VOLUME 2  

PÁGINA 63,64 e 65 

     ATIVIDADE 3 – DIVULGANDO INFORMAÇÕES 

3.2 – FAZER A LEITURA DO PROBLEMA 

 3.2 A) RESPONDER – PÁGINA 65 

 3.2 B) RESPONDER – PÁGINA 65 

 3.2 C) RESPONDER – PÁGINA 65 

 

3.3 – FAZER A LEITURA DO INFOGRÁFICO -PÁGINA 65 

 3.3 A) RESPONDER – PÁGINA 66 

 3.3 B) RESPONDER – PÁGINA 66 

 3.3 C) RESPONDER – PÁGINA 66 

 3.3 D) RESPONDER – PÁGINA 66 
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 6º ANO 

GEOMETRIA 

9º ROTEIRO DE ESTUDOS 

 

 
 9ª SEMANA - 27/09/21 ATÉ 01/10/21 

SP FAZ ESCOLA – VOLUME 2  

 

ANTES DE INICIAR AS TAREFAS, ASSISTA AO VÍDEO. BASTA CLICAR NO 

LINK ABAIXO: 👇 

https://youtu.be/YP4EGbkjtgM?t=8 

 

PÁGINA 60 

ATIVIDADE 3.3 - CLASSIFICAR OS TRIÂNGULOS EM: ESCALENO, ISÓSCELES, 

EQUILÁTERO, ACUTÂNGULO, OBTUSÂNGULO OU RETÂNGULO. 

 

 

 

https://youtu.be/YP4EGbkjtgM?t=8


Escola Municipal Maria Lucia de Almeida Lucca Bittencourt. 

Ano letivo de 2021. Ciências da Natureza para o Sexto Ano do Ensino Fundamental. 

Orientação número 9 para o terceiro bimestre 2021 (Professor Wiliam Rocha) 

Caro(a) aluno(a), dando continuidade as revisões de estudos neste terceiro bimestre do ano de 2021, 

continuaremos agora reverendo os temas estudados na apostila do São Paulo Faz Escola volume 2, que 

correspondera a sétima, oitava e nona semanas do corrente bimestre. Desta forma, veremos nesse 

momento o último tema referente a nona semana do terceiro bimestre. Tais revisões devem ser realizadas 

em folhas separadas contendo perguntas e respostas e anexadas em sua apostila. Tais atividades 

consistem em perguntas e respostas por alternativas, ou seja, coloque um (X) na resposta correta, se 

necessário, pesquise em livros didáticos ou internet para lhe ajudar com as respostas. Abaixo seguem-

se as citadas questões da oitava semana: 

1- Olfação é a função que nos permite sentir: 
a) o gosto das coisas.         b) o cheiro das coisas. c) o calor das coisas.          d) o som das coisas. 

 

2- Os cinco sentidos são: 
a) água, luz, calor, frio e chuva.        b) visão, audição, tato, paladar e olfato. 
c) pizza, sorvete, cachorro-quente, frutas e balas.         d) pés, mãos, braços, pernas e pescoço. 
 

3- Maria e sua mãe foram à feira para comprar peixe. O feirante embrulhou o pacote e a mãe da Maria 
já ia abrindo a carteira para pagá-lo, quando Maria anunciou: – Mamãe, não leve este peixe porque não 
está fresco! A explicação de como Maria identificou que o peixe estava inadequado ao consumo é a 
seguinte: 
a) A qualidade dos alimentos só pode ser percebida através da visão. 
b) A qualidade dos alimentos pode ser percebida através de vários sentidos. 
c) A qualidade dos alimentos somente é percebida através do olfato. 
d) A qualidade dos alimentos somente é percebida através do tato. 
 

4- 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 
 

5- 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. 
 
6- Quais são os defeitos mais comuns da visão? 
a - estrabismo, cegueira, ceratocone, miopia; 
b - miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbiopia.  
c - estrabismo, cegueira, astigmatismo, presbiopia. 
d - cegueira, ceratocone, miopia, hipermetropia 
 
7- O que é considerado miopia? 
a - é a elevação da pressão do olho, denominada de hipertensão ocular. 
b - é um distúrbio da visão que provoca dificuldade para enxergar objetos de longe, 
c - é caracterizado pela dificuldade da pessoa em distinguir certas cores, 
d - a dificuldade na visualização de objetos próximos. 
 
8- Como é a visão de uma pessoa com miopia? 
a - Os objetos distantes são visualizados como se estivessem embaçados (desfocados). 
b - os objetos próximos são visualizados como se estivessem embaçados (desfocados). 
c - os objetos distantes são visualizados de forma nítida e sem defeitos, 



APOSTILAMENTO SÃO PAULO FAZ ESCOLA. 

 HISTÓRIA (6º ANO) 

Orientações do trabalho com apostilas: 9º Semana  

 

Conteúdo: O código de Hamurabi  

 

Com base na apostila São Paulo Faz Escola, volume 2, leia o texto da página 

108 como apoio. Em seguida faça uma pesquisa sobre a importância do 

Código de Hamurabi para a mesopotâmia. 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

“E.M.  Maria Lúcia de Almeida Lucca Bittencourt” 

 
 

6º Ano  
9ª semana de setembro (27/09/2021 à 01/10/2021) 

 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

Data Descrição da Atividade Recurso Material a ser utilizado na aula 

 
1ª, 2ª E 3ª 

aula 

“Como são feitos os mapas” 

 

Retome o texto 4 – página 86 

 

Pesquise em sites e reproduza 

(desenhe) 4 tipos de mapas 

temáticos. 

 

Acesse o site: 

www.youtube.com/watch?=lusA

gSy20wM 

 

https://mundoeducacao.uol.com.

br/geografia/mapas-

tematicos.htm 

Caderno de Atividade SP Faz Escola 6º Ano. 

 

Site da Internet. 

Caderno 
 
Lápis 
 
Internet 

http://www.youtube.com/watch?=lusAgSy20wM
http://www.youtube.com/watch?=lusAgSy20wM
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/mapas-tematicos.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/mapas-tematicos.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/mapas-tematicos.htm


 

https://www.todamateria.com.br/

mapas-tematicos/ 

 

 

 

 

 

    

    

 

https://www.todamateria.com.br/mapas-tematicos/
https://www.todamateria.com.br/mapas-tematicos/


Revisão - SÃO PAULO FAZ ESCOLA 
Alunos – 6º ano – INGLÊS 
Professora – Lizandra 
 

Atividades referentes a 9ª Orientação ( 27 a 01 de outubro) 
 

1) Escreva ( V) para vertebrate e ( I ) para invertebrate. 
 

 
 
          (      )    (       )      (       ) 
 
 
 
 
 
 
 
        
  (        )               (        )     (         ) 
 
 

2) Circule os animais mamíferos 
 
 
 

 
 
 
 
 
TIGER   FROG   LION   SPIDER 
 
 
            
     
 
ALLIGATOR 
              MACAW    WHALE 
 
 
 
 



3) Observe as informações abaixo e responda as questões em 
português. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Qual é a porcentagem de animais vertebrados? E como eles se 
classificam? 

 
5) Qual é a porcentagem de animais invertebrados? E qual sua 

classificação? 
 

6) Traduza as informações acima. 



EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROFESSORA CINTIA 

     HOJE DESAFIAREI VOCÊS A PRATICAREM MAIS ALGUNS ALONGAMENTOS. VOCÊ PODERÁ 

TROCAR OU AUMENTAR A LISTA DE EXERCÍCIOS, ESCOLHA PELO MENOS 5 ALONGAMENTOS E 

TENTE PRATICAR DIARIAMENTE. FAÇA DESSE DESAFIO UMA ROTINA DIVERTIDA E SAUDÁVEL.  

     VOCÊ DEVERÁ REALIZAR O ALONGAMENTO POR 20 SEGUNDOS PARA CADA ATIVIDADE E 

AMBOS OS LADOS DO CORPO (DIREITO E ESQUERDO). APROVEITE E CHAME MEMBROS DA 

SUA FAMÍLIA PARA A PRÁTICA. CASO QUEIRA REGISTRAR E ME ENVIAR NO WHATSAP. (VOU 

AMAR VER VOCÊS PRATICANDO AS ATIVIDADES PROPOSTAS). 

 



E. M. Profª Maria Lucia de Almeida Lucca Bittencourt 

9ª orientação do caderno do aluno SP FAZ volume 2  
 
3º bimestre                                                                                   Componente 
curricular: Arte 

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

 

     Retorne a página 12, na questão 9, que fala sobre patrimônio cultural 

material e imaterial. O assunto abrange museus, monumentos arquitetônicos, 

igrejas, bibliotecas, praças, etc. Agora, escolha um patrimônio cultural material 

da cidade de Mairinque e reproduza, ou seja, desenhe em uma folha sulfite ou 

no caderno de desenho. Grampeie essa folha com o desenho do patrimônio 

cultural na aposta, não esqueça de colocar seu nome completo e o ano 

escolar.  

O que é Patrimônio Cultural? 

Patrimônio cultural é tudo aquilo que possui importância histórica e cultural 

para um país ou uma pequena comunidade, como a arquitetura, festas, 

danças, música, manifestações populares, artes, culinária, entre outros. Os 

patrimônios culturais oficiais de uma região são escolhidos pelo Governo do 

Estado. No entanto, uma comunidade pode ter um patrimônio cultural que não 

necessariamente passou pelo reconhecimento burocrático do Estado.  

O que é Patrimônio Imaterial? 

É o tipo de patrimônio considerado intangível e abrange as expressões 

simbólicas e culturais de um povo, como as festas, as danças, músicas, 

saberes, costumes, formas de expressão, entre outros.  

Exemplos de patrimônio imaterial:  
- Capoeira; 
- Tambor de Crioula do Maranhão (MA); 
- Frevo (PE); 
- Literatura de Cordel; 
- Carimbó (PA); 
- Festa do Senhor Bom Jesus do Bonfim (BA); 
- Ritual Yaokwa do povo indígena Enawenê Nawê (MT). 

 

 

 

 



 

O que é Patrimônio Material 
Diz respeito aos bens materiais, ou seja, tangíveis, de um povo. Abrange os 
museus, monumentos arquitetônicos, igrejas, bibliotecas, etc. 
 
Exemplos de patrimônio material: 
- Centro Histórico de Ouro Preto (Ouro Preto/MG); 
- Museu Histórico Nacional (Rio de Janeiro/ RJ); 
- Conjunto Arquitetônico de Paraty (Paraty/RJ); 
- Centro Histórico de Olinda (Olinda/PE). 
 

 


