
 

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

 

2ª  ORIENTAÇÃO                           
Outubro 

6º ANO 

 

Caderno 

SP Faz Escola       

 

 



Escola Municipal  “Profª Maria Lúcia de Almeida Lucca 
Bittencourt”- 6° ano 

Orientação da “Apostila SP faz Escola” vol. 3-  profª 
Sandra e Bruna- L.I.P.T e Gramática 

Situação de 
Aprendizagem 

Conteúdo Procedimentos 

Atividade 1- 
Oralidade, escrita, 
representação 
  
Atividade 2- 
Considerações 
 
Atividade 3-
Comparando textos 
 

Leitura de 
imagem 
 
Produção textual 
 
Gênero textual: 
Biografia 
 
 

Aula 1-  
Leitura de imagens p. 
18 
Responder – 2- a,b e 3 
a, b, c, d 
 
 
Aula 2- 
Leitura  do texto 2 p. 19, 
20, 21 e 22 
 
-Leitura silenciosa 
-Leitura em voz alta 
 
Aula 3- 
-Responder as 
questões 5 a, b e c e 6. 
 (Questão 7 e 8 não 
precisa responder) 
 
Aula 4 
Responder 1. 2 e 3 - p. 
25 (Questão 4 não 
precisa responder) 
 
Aula 5- 
Leitura  do texto 3 p. 26 
 
Responder 1 a, b c, d, 
e,  f- p. 26 
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6º ANO - TEORIA DA MATEMÁTICA - 4ºBIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

2º Orientação Outubro  -  18/10/21 ATÉ 26/10/21 

SP FAZ ESCOLA – VOLUME 3-PÁGINA 58 

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 2 

 ATIVIDADE 1- PROBLEMAS DE PARTILHA EM DUAS 
PARTES DESIGUAIS 

 PÁGINA 58- ATIVIDADE 1.1 – RESPONDER 

 PÁGINA 58- ATIVIDADE 1.2   

                          1.2   LETRA A- RESPONDER 

                          1.2   LETRA B- RESPONDER 

 PÁGINA 59- ATIVIDADE 1.3 

                      1.3   LETRA A- RESPONDER 

                          1.3   LETRA B- RESPONDER 

                          1.3   LETRA C- RESPONDER 

                          1.3   LETRA D- RESPONDER 

                          1.3   LETRA E- RESPONDER 

                    https://youtu.be/RTOqG_N3fRY 

SUGESTÃO DE VÍDEOS PARA AUXILIAR NAS RESOLUÇÕES DAS 

ATIVIDADES: https://youtu.be/vptnFvRlV8U 

         https://youtu.be/RTOqG_N3fRY 

https://youtu.be/vptnFvRlV8U
https://youtu.be/RTOqG_N3fRY
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6º ANO – GEOMETRIA   - 4ºBIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  
 

2º Orientação Outubro  -  18/10/21 ATÉ 26/10/21 

SP FAZ ESCOLA – VOLUME 3 - PÁGINA 65 

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 5 

ATIVIDADE 1- CONHECENDO OS POLÍGONOS E SUAS 

CARACTERÍSTICAS. 

 

 PÁGINA 65 – ATIVIDADE 1.1 RESPONDER (preencher a tabela 

da página 66)  

SUGESTÃO DE VÍDEO PARA AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DA 

ATIVIDADE:  https://youtu.be/YmZvP6cppOU 

 

 PÁGINA 66 – ATIVIDADE 1.2 – RESPONDER as letras A e B da 

página 67.  

SUGESTÃO DE VÍDEO PARA AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DA 

ATIVIDADE: https://youtu.be/Ieeu2MTRZ80 

 

 PÁGINA 67 – ATIVIDADE 1.3 – RESPONDER 

SUGESTÃO DE VÍDEO PARA AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DA 

ATIVIDADE: https://youtu.be/9IiLZICTjKI 

      

              

 

 
 

https://youtu.be/YmZvP6cppOU
https://youtu.be/YmZvP6cppOU
https://youtu.be/Ieeu2MTRZ80
https://youtu.be/9IiLZICTjKI


APOSTILAMENTO SÃO PAULO FAZ ESCOLA. 

 HISTÓRIA (6º ANO) 

Orientações do trabalho com apostilas: 2º Roteiro de outubro 

 

Conteúdo: Cidadania na Antiguidade Clássica  

 

Com base na apostila São Paulo Faz Escola, volume 3,  leia o texto da página 

101, sobre a cidadania na antiguidade clássica. Em seguida faça a atividade 2 

da página 102. 

 

Observação: responder as questões A, B, C e D referente a atividade 2 da 

página 102. 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

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

 
 

6º Ano  
2ª orientação de outubro (18/10/2021 à 22/10/2021) 

 

  

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

Data Descrição da Atividade Recurso Material a ser utilizado na aula 

 
1ª, 2ª e 3ª 

aula 

Atividade 2.2.1 – pág. 90 Percepção 

das sociedades antigas e povos 

indígenas sobre os movimentos da 

Terra. 

Acesse o site abaixo: 

http://astro.if.ufrgs.br/antiga/antiga.

htm 

2.3 - Estações do ano – página 90. 

Leia o texto. 

Acesse o site abaixo 

https://atlasescolar.ibge.gov.br/a-

terra/nosso-planeta-no-universo 

Responda as questões a, b, c, d, e – 

página 91. 

Caderno de Atividade SP Faz Escola - 6º Ano. 

Volume 3. 

 

Site da Internet. 

Caderno 

 

Lápis 

 

Internet 

 

http://astro.if.ufrgs.br/antiga/antiga.htm
http://astro.if.ufrgs.br/antiga/antiga.htm
https://atlasescolar.ibge.gov.br/a-terra/nosso-planeta-no-universo
https://atlasescolar.ibge.gov.br/a-terra/nosso-planeta-no-universo


 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

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

 
 

6º Ano  
2ª orientação de outubro (25/10/2021 à 26/10/2021) 

 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

Data Descrição da Atividade Recurso Material a ser utilizado na aula 
 

4ª, 5ª e 6ª 

aula 

Atividade 2.4 - Fusos horários – 

página 91. 

 

Responda os questionamentos do 

parágrafo, fazendo a leitura que se 

encontra no site abaixo: 

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

sos-horarios/ 

 

Leia o texto grifado em azul na 

página 91 

Analise o mapa 1 – página 92 

Responda as questões a, b, c, d, e, f, 

página 92. 

Caderno de Atividade SP Faz Escola - 6º Ano. 

Volume 3. 

 

Site da Internet. 

Caderno 

 

Lápis 

 

Internet 

 

https://www.todamateria.com.br/fusos-horarios/
https://www.todamateria.com.br/fusos-horarios/


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 2º Os olhos humanos. Mês de Outubro (Prof. Wiliam B Rocha) 
 

A visão é um importante meio de contato do ser humano com o ambiente em que vive, uma vez 
que o ajuda a ter uma percepção de suas formas e de suas cores. Quando existe um prejuízo no 
sistema visual, problemas podem surgir para o indivíduo, provocando uma baixa percepção visual 
e/ou afecções oculares. Não somente o aparelho visual pode ser prejudicado, mas também a 
qualidade de vida da pessoa: a aprendizagem e o desenvolvimento intelectual – o que pode 
ocasionar um baixo desenvolvimento escolar em crianças –, e a socialização. A identificação dos 
sintomas de uma perturbação visual é fundamental para o tratamento, para isso é importante a 
verificação dos sinais que o aparelho óptico manifesta e a consulta periódica ao médico 
oftalmologista. Algumas doenças dos olhos ou problemas de visão podem ser minimizados ou 
curados através de medicamento, cirurgia ou algum instrumento, como óculos ou lentes de 
contato. São alguns exemplos de alterações nas estruturas: quando o globo ocular apresenta má-
formação (comprido demais ou curto demais), a alteração na curvatura da córnea, a alteração na 
forma e na flexibilidade do cristalino. 
 
Os defeitos e doenças nos olhos: 

  

 

 

 

 

 

Miopia – dificuldade para 

enxergar objetos a longas 

distâncias, que provoca o 

embaçamento da imagem que 

estão longe. 

Astigmatismo – quando o olho não 

consegue focalizar, de maneira 

uniforme, a luminosidade, o que 

ocasiona uma distorção das imagens 

em qualquer distância. 

Hipermetropia – a dificuldade na  

visualização de objetos próximos. 

https://www.infoescola.com/visao/
https://www.infoescola.com/educacao/aprendizagem/
https://www.infoescola.com/sociologia/socializacao/
https://www.infoescola.com/optica/oculos/
https://www.infoescola.com/visao/lentes-de-contato/
https://www.infoescola.com/visao/lentes-de-contato/
https://www.infoescola.com/visao/globo-ocular/
https://www.infoescola.com/visao/cornea/
https://www.infoescola.com/visao/cristalino/
https://www.infoescola.com/visao/miopia/
https://www.infoescola.com/visao/astigmatismo/
https://www.infoescola.com/visao/hipermetropia/


Presbiopia – conhecida popularmente como “vista cansada”, é a dificuldade de enxergar os objetos 
próximos, relacionada ao envelhecimento. As opções de tratamento são: óculos ou lentes de 
contato. Com exceção da presbiopia, esses problemas podem ser corrigidos também com a 
cirurgia refrativa com Excimer Laser. Outros problemas na visão podem ser originários de acidentes, 
más-formações congênitas e afecções. Alguns casos mais comuns serão citados a seguir. 
Glaucoma é a perda de visão ocasionada pela danificação do nervo óptico. Esse dano acontece 
devido a elevação da pressão do olho, denominada de hipertensão ocular. A degeneração 
macular também é a perda da visão – de forma gradual – que acontece pela lesão ou deterioração 
da porção central da retina (mácula). Alguns microrganismos, como bactérias e vírus, podem 
provocar uma inflamação da conjuntiva, a membrana que recobre o branco do olho. O processo 
inflamatório é chamado de conjuntivite, provoca coceira, produção de secreções e vermelhidão; 
pode acontecer em um ou nos dois olhos e é contagiosa. Estrabismo é quando os olhos estão 
desalinhados. Pode acontecer em um olho ou em ambos. Também é chamado comumente de 
“vesguice”. De origem genética, o daltonismo é caracterizado pela dificuldade da pessoa em 
distinguir certas cores, como o vermelho e o verde. É mais comum em indivíduos do sexo masculino. 
Neurite óptica é um processo inflamatório agudo que ocorre no nervo óptico e que pode provocar 
a perda de visão. A cegueira é a perda parcial ou total da visão, determinada por diversos fatores, 
como traumas oculares ou doenças. Pode ser congênita. Outras disfunções que causam certo 
desconforto ou levam à redução da percepção visual, mas que habitualmente não causam perda 
total da visão, quando devidamente tratadas, são: Ceratocone; Moscas volantes; Olho seco; 
Pterígio; Terçol; Deslocamento de retina; Blefarite. 

Cuidados com a visão: Alguns cuidados podem auxiliar na prevenção de alguns problemas de 
visão, no ambiente de trabalho as condições adequadas devem ser propiciadas para que não 
decorra um agravamento nos problemas que já existem e que a prevenção de novas disfunções 
seja efetiva. Alguns exemplos: 

- O uso de equipamentos de proteção individual, como os óculos de proteção que servem para 
proteger os olhos da alta ou baixa luminosidade, dos impactos, das partículas volantes, dos 
respingos e dos raios UVA e UVB. 
- A regulação da iluminação do local, a luz de ser distribuída de maneira uniforme e difusa no 
ambiente, para que os olhos não sofram com obscurecimentos, reflexos incômodos e contrastes 
exagerados. 
- É necessário um descanso de 15 minutos quando os olhos são utilizados por um tempo de esforço 
prolongado. Um desvio do olhar para uma superfície opaca e mais distante ajuda os músculos e 
estruturas oculares a “descansar”. No ambiente doméstico, os hábitos de higiene são importantes 
para que a saúde dos olhos seja mantida. Lavar as mãos com água e sabão antes de manusear os 
óculos ou as lentes de contato, e antes de fazer o uso de maquiagem, ajuda a 
prevenir infecções nos olhos. A iluminação adequada em atividades diárias de longa exposição, 
como a de leitura, assistir TV ou usar o computador, previnem que a vista fique embaçada e que 
apresentem vermelhidão e ardência – sintomas da “vista cansada”. Além disso, trocar de atividade 
por alguns minutos ajuda a descansar a visão. Um outro fator importante é um ter uma alimentação 
saudável, com a ingestão de nutrientes como, por exemplo, o zinco, o ômega 3 e as vitaminas C 
e E. Evitar a diabetes tipo 2 pode ajudar a prevenir a cegueira, a catarata e o glaucoma. O uso 
de equipamentos de proteção nas práticas esportivas também ajuda uma pessoa a proteger os 
olhos dos impactos, da iluminação artificial excessiva ou irradiação solar, das partículas suspensas 
no ambiente, dos produtos químicos (cloro presente em piscinas e sal do mar) e de 
microrganismos presentes na água. Para além desses cuidados do dia a dia, é recomendada a 
visita ao oftalmologista desde o nascimento – quando é possível detectar se existe um defeito na 
visão –, na fase de início da vida escolar e a manutenção de consultas constantes na idade adulta. 
Os exames de rotina auxiliam a detectar as perturbações na visão, em o médico verifica a anatomia 
do globo ocular e a sua capacidade visual, e coleta informações sobre o histórico familiar do 
paciente. Os problemas de visão apresentam maiores chances de sucesso no tratamento se forem 
detectados desde o princípio. 
 
Para saber mais sobre o assunto assista o vídeo no You Tube no endereço abaixo: 
O olho humano e os defeitos da visão https://www.youtube.com/watch?v=hHxQRRCyxLw  
 
 
 
 
 

https://www.infoescola.com/visao/presbiopia/
https://www.infoescola.com/visao/lentes-de-contato/
https://www.infoescola.com/visao/lentes-de-contato/
https://www.infoescola.com/visao/presbiopia/
https://www.infoescola.com/doencas/glaucoma/
https://www.infoescola.com/visao/nervo-optico/
https://www.infoescola.com/doencas/degeneracao-macular/
https://www.infoescola.com/doencas/degeneracao-macular/
https://www.infoescola.com/reino-monera/bacterias/
https://www.infoescola.com/biologia/os-virus/
https://www.infoescola.com/doencas/conjuntivite/
https://www.infoescola.com/doencas/estrabismo/
https://www.infoescola.com/genetica/
https://www.infoescola.com/doencas-geneticas/daltonismo/
https://www.infoescola.com/doencas/neurite-optica/
https://www.infoescola.com/anatomia-humana/visao/
https://www.infoescola.com/doencas/cegueira/
https://www.infoescola.com/doencas/ceratocone/
https://www.infoescola.com/doencas/sindrome-do-olho-seco/
https://www.infoescola.com/doencas/pterigio/
https://www.infoescola.com/doencas/tercol/
https://www.infoescola.com/doencas/deslocamento-de-retina/
https://www.infoescola.com/doencas/infeccao/
https://www.infoescola.com/elementos-quimicos/zinco/
https://www.infoescola.com/nutricao/omega-3/
https://www.infoescola.com/biologia/vitaminas/
https://www.infoescola.com/doencas/diabetes/
https://www.infoescola.com/doencas/cegueira/
https://www.infoescola.com/doencas/catarata/
https://www.infoescola.com/doencas/glaucoma/
https://www.infoescola.com/produtos-quimicos/
https://www.infoescola.com/elementos-quimicos/cloro/
https://www.infoescola.com/visao/globo-ocular/
https://www.youtube.com/watch?v=hHxQRRCyxLw


Responda as questões a seguir: 
 
1 - 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 
 
2 - 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. 
 
3 - 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, 
d - os objetos são visualizados distorcidos a qualquer distância, 
 
4 - Na espécie humana, a cor dos olhos se deve à pigmentação da(o): 

a - Retina; 
b - Córnea; 
c - Íris; 
d - Pupila; 
e - Cristalino. 
 
5 - É caracterizada, geralmente, pelo fato de a pessoa que a possui confundir o verde com o 
vermelho: 
 
a - Hipermetropia. 
b - Miopia. 
c - Daltonismo. 
d - Astigmatismo. 
 
6 - O que é considerado astigmatismo? 
 
a - dificuldade para enxergar objetos a longas distâncias, 
b - a dificuldade na visualização de objetos próximos. 
c - quando o olho não consegue focalizar, de maneira uniforme, provocando uma distorção 
das imagens em qualquer distância. 
d - é a dificuldade de enxergar os objetos próximos, relacionada ao envelhecimento. 
 
7 - O que é considerado hipermetropia? 
a - é um distúrbio da visão que provoca dificuldade para enxergar objetos de longe, 
b - é caracterizado pela dificuldade da pessoa em distinguir certas cores, 
c - a dificuldade na visualização de objetos próximos. 
d - os objetos são visualizados distorcidos a qualquer distância, 

 



 
LINGUA INGLESA 

(2ª orientação de outubro) 
 

Nome ________________________________________ 6º ano ____ 
 
Questão 1 – Vamos recordar os números. Preste atenção na tabela e faça o 

que se pede. 

NUMBERS NUMBERS 

01 - one 16 -  sixteen 

02 - two 17 - seventeen 

03 - three 18 - eighteen 

04 - four 19 - nineteen 

05 - five 20 - twenty 

06 - six 21-  twenty -one 

07 -  seven 22 – twenty - two 

08 - eight 23 – twenty three 

09 - nine 24-  twenty - four 

10 - ten 25 – twenty -five 

11 - eleven 26 – twenty - six 

12- twelve 27 -  twenty - seven 

13- thirteen 28 -  twenty – eight 

14 - fourteen 29 – twenty - nine 

15 - fifteen 30 – thirty   

 

Agora que você já se lembrou dos números, vamos treinar? Escreva o 

resultado das operações em inglês. 

a) 10 + 2 - ____________ 

b) 15 – 5 - ____________ 

c) 3 x 7 - _____________ 

d) 3 + 3 - _____________ 

e) 20 - 10 - ____________ 

f) 6 x 5 - _____________ 

g) 8 – 4 - _____________ 

h) 10 : 5 - ____________ 

i) 4 x 5 - ____________ 

Questão 2 – Assinale a alternativa correta. 

a) Twenty - five 
(     ) 20    (    ) 23   (     ) 25 
 

b) Seventeen 

(     ) 16    (     ) 26   (      ) 17 

 

c) One 

(     ) 1             (     )  02    (     ) 13 



d) Eleven 

(   ) 11   (     ) 12    (     ) 13 

e) Fourteen 

(    ) 12   (    ) 13    (   ) 14 

Questão 3 - Vamos conhecer os sinais de matemática em inglês? 

      ( + ) Plus         ( - ) Minus   ( x) Times      (=) equal 
 
a) Three x five     (     ) twenty   
 
b) ten  - two      (      ) seven 
 
c) fifteen + seven     (      ) fifteen 
 
d) eleven – four     (      ) twenty -two  
 
e) five x four      (      ) eight 
 
Questão 4 - Escreva os números em inglês por extenso. Atente-se a tabela 
para escrever corretamente. 

a) 10 ______________    e) 28 __________________ 

b) 23 ___________________  f) 30 __________________ 

c) 12 ___________________           g) 18 __________________ 

d) 15 ____________________           h) 13__________________ 

Questão 5 – Marque os números corretamente. 

a)  30                                           (      )  twenty - three 
b) 25              (      ) seven 
c) 17              (      ) thirty 
d) 15              (      ) twenty - five 
e) 7              (      ) seventeen 
f) 23              (      ) fifteen 

 

 

          

 

 

 



6º ANO 

ORIENTAÇÃO OUT - II/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 SALTOS, escreva sobre 

cada tipo de salto(salto em distância, triplo, altura e salto com vara). 



E. M. Profª Maria Lucia de Almeida Lucca Bittencourt 
2ª 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 - Atividade 2 - Apreciação  

     Assista aos vídeos dos links indicados nas páginas 6 e 7.  

 

 
Atividade 3 – Ação expressiva – Página 7 

     A proposta dessa atividade é experimentar a improvisação teatral, leitura 

dramática e gestualidade.  

 

Jogo 1 – O desafio deste jogo é ler e interpretar a frase de uma forma 

diferente, modificando sua voz natural e utilizando movimentos do corpo e 

gesto. Pode ser feito de forma cômica ou sussurrando.  

 

Faça individualmente, se possível tirar fotos ou filmar, e depois enviar para o 

WhatsApp da professora.  

 

 


