
CADERNO DO ALUNO “SÃO PAULO FAZ  ESCOLA”- VOLUME 3 

1ª ORIENTAÇÃO DE OUTUBRO -  04/10 A 15/10 

6° ANO 

LIPT e GRAMÁTICA CONTEXTUALIZADA 

 

NOME:______________________________________________6° _________ 

 

 

ORIENTAÇÕES: 

 

- Situação de Aprendizagem – Histórias reinventadas. 

 

-  Atividade 1- Oralidade, escrita e representação – página:18. 

 

- Fazer a leitura e observar a figura da Esfinge de Tebas (texto1)- página:18. 

 

-Responder a questão de número 2 (alternativas A e B) – página:18. 

 

- Responder a questão de número 3 ( alternativas A, B e C) – página: 19. 

 

- Leitura do texto 2 A esfinge e o oráculo de Apolo – páginas: 19,20,21 e 22. 

 

 

ATENÇÃO:  Favor responder todas as atividades numa folha, colocando nome 

e turma  e entregar na escola para correção. Qualquer dúvida entrar  em contato 

comigo, no grupo do whats App ou e-mail.  

 

Professora Sarita  



E.M PROFESSOR EDUCADOR PAULO FREIRE 

 
SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM    HISTÓRIA   6º ANO  

4º Bimestre 

 

A CIDADANIA E AS FORMAS DE GOVERNO NA 
ANTIGUIDADE CLÁSSICA 

 

1ª SEMANA DE OUTUBRO – 04/10 – 08/10 

Atividade 1.1. - Leia e responda às questões propostas no exercício 1.1. pág. 
100.  
Atividade 1.2. - Leia e responda às questões propostas no exercício 1.2 págs. 
100 e 101. (realizar somente a parte I. da questão a) 
 

 

Atenção – Registre 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. 

 



GEOGRAFIA – 6 ºANOS 

APOSTILA SP FAZ ESCOLA – VOLUME 3 

1ª ORIENTAÇÃO DE OUTUBRO – 2021 

PROFESSORA CÁTIA REJANE 

ATIVIDADE 01 DA PÁGINA 88 

LEIA A PÁGINA 88, SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 1 – PLANETA 

TERRA: MOVIMENTOS E DINÂMICAS CLIMÁTICAS   

FAÇA UMA PESQUISA SOBRE OS MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO E 

TRANSLAÇÃO.  

LEMBRETE! A PESQUISA DEVERÁ SER FEITA NO CADERNO E 

MANUSCRITA. PODE CONTER IMAGENS OU DESENHOS RELATIVOS AO 

TEMA PROPOSTO. 

FONTES PARA PESQUISA: 

VÍDEOS SUGERIDOS: 

https://www.youtube.com/watch?v=SZOSbm4F-PY Rotação e Translação: Os 
Movimentos da Terra | Vídeos Educativos para Crianças. 

https://www.youtube.com/watch?v=bSmk5bpvc4c Dia & Noite - um efeito da 
rotação da Terra

DICAS DE ESTUDO!
1) Escolha um local adequado para o estudo

Separar um local adequado para o aluno estudar é muito importante, e o ideal é 
que ele seja silencioso, arejado e bem iluminado.  

2) Mantenha a rotina de estudo
Para ajudar na organização do tempo, é importante manter a rotina de estudo. 
Organize as tarefas, em um quadro, pelos dias da semana e horários de cada 
disciplina. Estabeleça um horário parecido com o que se pratica na escola, a fim 
de aproximar de uma rotina normal.   

3) canal de atendimento catiarsok@outlook.com – qualquer dúvida estarei à
disposição. 

[Digite aqui] 
EM PAULO FREIRE 

https://www.youtube.com/watch?v=SZOSbm4F-PY
https://www.youtube.com/watch?v=bSmk5bpvc4c
mailto:catiarsok@outlook.com


CIÊNCIAS – 6º ANO 

APOSTILA SP FAZ ESCOLA – VOLUME 3 – MAIRINQUE 2021 

  
1ª ORIENTAÇÃO DE OUTUBRO 

PROFESSORA SANDRA CARVALHO 

 

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 1: O FUNCIONAMENTO DA VISÃO – Página 76 

 

Atividade 1- Vamos pensar e conversar sobre a visão? – Página 76 
 
Responda as questões da Atividade 1 – Página 76 
 

Atividade 2- Conhecendo o olho humano – Página 76 
 
Faça uma pesquisa sobre o funcionamento do olho humano. Para tanto, utilize livros 
didáticos, internet ou outras fontes de pesquisa. A seguir, complete os quadros em branco 
da imagem apresentada na apostila com os nomes das partes internas e externas do olho 
e descreva a função de cada uma utilizando as informações obtidas durante a pesquisa. 
 
 
 

 

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 

Prof.ª Lilian Ribeiro (WhatsApp: (15) 99168 2337) 
Disciplina: Teoria da Matemática    6º Ano  

 

1ª Orientação de Outubro (04/10/2021 à 08/10/2021) 
 

AULA Descrição da Atividade Recurso Material a ser utilizado na aula 

 
1ª aula 

 
 e 

 
2ª aula 

- Abra sua apostila “SP FAZ ESCOLA” 

VOLUME 2 nas páginas: 52, 53 e 54; 

 

- Nas atividades dessa semana iremos  

trabalhar com a representação e comparação 

de números na forma fracionária e decimal, 

através da realização da Situação de 

Aprendizagem 2, que se encontra nas páginas 

52, 53 e 54. 

 

. Sendo assim, sugiro que assistam os vídeos 

abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=X6MxNW9f

M2M&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=ih98tccoCs

M&t=1s 

https://www.youtube.com/watch?v=gSy8Qp4R

Hf0 

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

A5w  

https://www.youtube.com/watch?v=8DzxuRFxd

Q4&t=4s  

 

- Explicação das atividades durante os plantões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Apostila “SP FAZ ESCOLA” 

VOLUME 2; 

 

- Vídeo disponível no YouTube; 

 

- Esclarecimento de dúvidas 

será realizado durante os 

plantões na escola. 

(Observação: os plantões serão 

agendados pela escola e 

seguirão a ordem da lista de 

chamada).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Caderno e lápis para anotar os 
principais pontos do conteúdo 
abordado no vídeo. 

https://www.youtube.com/watch?v=X6MxNW9fM2M&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=X6MxNW9fM2M&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=ih98tccoCsM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=ih98tccoCsM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=gSy8Qp4RHf0
https://www.youtube.com/watch?v=gSy8Qp4RHf0
https://www.youtube.com/watch?v=EMAoOklEA5w
https://www.youtube.com/watch?v=EMAoOklEA5w
https://www.youtube.com/watch?v=8DzxuRFxdQ4&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=8DzxuRFxdQ4&t=4s


PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
E.M. PROFESSOR EDUCADOR PAULO FREIRE 

Prof.ª Lilian Ribeiro (WhatsApp: (15) 99168 2337) 
Disciplina: Teoria da Matemática    6º Ano  

 
 
 

3ª aula 

 
- Abra sua apostila “SP FAZ ESCOLA” 
VOLUME 2 na página 52, ATIVIDADE 1: 
NÚMEROS RACIONAIS: AS DIFERENTES 
REPRESENTAÇÕES. 
 
 
EXERCÍCIO: 1.1 

- Apostila “SP FAZ ESCOLA” 

VOLUME 2; 

 

- Esclarecimento de dúvidas 

será realizado durante os 

plantões na escola. 

(Observação: os plantões serão 

agendados pela escola e 

seguirão a ordem da lista de 

chamada). 

 

 

- 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 2 na página 53, ATIVIDADE 1: 
NÚMEROS RACIONAIS: AS DIFERENTES 
REPRESENTAÇÕES. 
 
 
EXERCÍCIOS: 1.2 e  1.3 
 
 

Apostila “SP FAZ ESCOLA” 
VOLUME 2; 
 
- Esclarecimento de dúvidas 
será realizado durante os 
plantões na escola. 
(Observação: os plantões serão 
agendados pela escola e 
seguirão a ordem da lista de 
chamada). 

- 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 2 nas páginas 53 e 54, ATIVIDADE 1: 
NÚMEROS RACIONAIS: AS DIFERENTES 
REPRESENTAÇÕES. 
 
 
EXERCÍCIOS: 1.4 e 1.5 
 

Apostila “SP FAZ ESCOLA” 

VOLUME 2; 

 

- Esclarecimento de dúvidas 

será realizado durante os 

plantões na escola. 

(Observação: os plantões serão 

agendados pela escola e 

seguirão a ordem da lista de 

chamada). 

 

- 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 

Prof.ª Lilian Ribeiro (WhatsApp: (15) 99168 2337) 
Disciplina: Teoria da Matemática    6º Ano  

 

 

 
 

1ª Orientação de Outubro (11/10/2021 à 15/10/2021) 
 

AULA Descrição da Atividade Recurso Material a ser utilizado na aula 

 
1ª aula 

 
 e 

 
2ª aula 

 

 

 

Para esse dia não haverá atividades devido ao 

Ponto Facultativo. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

3ª aula 

 
Feriado Nacional 

 

  

 

 
 
 
 

 
4ª aula 

 
- Abra sua apostila “SP FAZ ESCOLA” 

VOLUME 2 nas páginas: 63 e 64; 

 

- Na atividade dessa semana iremos  trabalhar 

com a análise e interpretação das  informações 

apresentadas em tabelas e gráficos, através da 

realização da Situação de Aprendizagem 6, que 

se encontra nas páginas 63 e 64. 

 

- Sendo assim, sugiro que assistam o vídeo 

abaixo: 

 
 
 
 
- Apostila “SP FAZ ESCOLA” 
VOLUME 2; 
 
- Esclarecimento de dúvidas 
será realizado durante os 
plantões na escola. 
(Observação: os plantões serão 
agendados pela escola e 
seguirão a ordem da lista de 
chamada). 

 

 

 

 

- Caderno e lápis para anotar os 

principais pontos do conteúdo 

abordado no vídeo. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
E.M. PROFESSOR EDUCADOR PAULO FREIRE 

Prof.ª Lilian Ribeiro (WhatsApp: (15) 99168 2337) 
Disciplina: Teoria da Matemática    6º Ano  

https://www.youtube.com/watch?v=eAB8peqe

GNg  

 

- Explicação das atividades durante os plantões. 
 
 

 
 
 
 
 
 

5ª aula 

 

 

- Abra sua apostila “SP FAZ ESCOLA” 

VOLUME 2 nas páginas: 63 e 64; 

 
 
EXERCÍCIO: 2.1 
 

- Apostila “SP FAZ ESCOLA” 

VOLUME 2; 

 

- Esclarecimento de dúvidas 

será realizado durante os 

plantões na escola. 

(Observação: os plantões serão 

agendados pela escola e 

seguirão a ordem da lista de 

chamada). 

 

 

 

 

- 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. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eAB8peqeGNg
https://www.youtube.com/watch?v=eAB8peqeGNg


PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
E.M. PROFESSOR EDUCADOR PAULO FREIRE 

Disciplina: Geometria    Prof.ª Fernanda Borgatto (WhatsApp: (15) 99704 7011) 
Prof.ª Lilian Ribeiro (WhatsApp: (15) 99168 2337) 

6º Ano  
 

1ª Orientação de Outubro (04/10/2021 à 08/10/2021) 
 

Aula Descrição da Atividade Recurso Material a ser utilizado na aula 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª aula 

 

- Abra sua apostila “SP FAZ ESCOLA” 

VOLUME 2, na página  61;  

 

- Para esta atividade, iremos identificar 

e explorar características dos 

quadriláteros em relação às medidas 

dos lados e dos ângulos, através da 

realização da Situação de 

Aprendizagem 5; 

 
 
. Sendo assim, sugiro que assistam o 
vídeo abaixo: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9V
UMf2M2Azc  
 
 

 

 

 

- Apostila “SP FAZ ESCOLA” 

VOLUME 2; 

 

- Vídeo disponível no YouTube; 

 

 - Esclarecimento de dúvidas será 

realizado durante os plantões na 

escola. (Observação: os plantões 

serão agendados pela escola e 

seguirão a ordem da lista de 

chamada). 

 

 

 

 

 

 

- Caderno e lápis para anotar os 

principais pontos do conteúdo 

abordado no vídeo. 

  

 

 

 

 

 

- Abra sua apostila “SP FAZ ESCOLA” 

VOLUME 2, na página 61; 

 

- Explicação das atividades durante os 

plantões; 

 

 

- Apostila “SP FAZ ESCOLA” 

VOLUME 2; 

 

 

 

 

 

- Folha para realizar a resolução 

da atividade. Não esqueça de 

colocar seu nome completo, 

série, a página e o número da 

https://www.youtube.com/watch?v=9VUMf2M2Azc
https://www.youtube.com/watch?v=9VUMf2M2Azc


PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
E.M. PROFESSOR EDUCADOR PAULO FREIRE 

Disciplina: Geometria    Prof.ª Fernanda Borgatto (WhatsApp: (15) 99704 7011) 
Prof.ª Lilian Ribeiro (WhatsApp: (15) 99168 2337) 

6º Ano  

 

2ª aula 
- Realize a ATIVIDADE 4: 

IDENTIFICANDO OS 

QUADRILÁTEROS. 

 

- EXERCÍCIOS: 4.1 e 4.2. 

 

- Esclarecimento de dúvidas será 

realizado durante os plantões na 

escola. (Observação: os plantões 

serão agendados pela escola e 

seguirão a ordem da lista de 

chamada). 

atividade. Essa folha deverá ser 

entregue para a Professora na 

escola, ou enviada através de 

foto pelo WhatsApp. 

 

 
 

 

1ª Orientação de Outubro (11/10/2021 à 15/10/2021) 
 

Aula Descrição da Atividade Recurso Material a ser utilizado na aula 

   

 

 

 

 

 

1ª aula 

 

- Abra sua apostila “SP FAZ 

ESCOLA” VOLUME 2, na página  

62;  

 

- Para esta atividade, iremos 

classificar quadriláteros de 

acordo com medidas dos seus 

lados e ângulos, através da 

realização da Situação de 

Aprendizagem 5; 

 
 
- Sendo assim, sugiro que 
assistam o vídeo abaixo: 
 

 

 

 

- Apostila “SP FAZ ESCOLA” VOLUME 2; 

 

- Vídeo disponível no YouTube; 

 

 - Esclarecimento de dúvidas será realizado 

durante os plantões na escola. (Observação: 

os plantões serão agendados pela escola e 

seguirão a ordem da lista de chamada). 

 

 

 

 

 

 

- Caderno e lápis para anotar os 

principais pontos do conteúdo 

abordado no vídeo. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
E.M. PROFESSOR EDUCADOR PAULO FREIRE 

Disciplina: Geometria    Prof.ª Fernanda Borgatto (WhatsApp: (15) 99704 7011) 
Prof.ª Lilian Ribeiro (WhatsApp: (15) 99168 2337) 

6º Ano  

https://www.youtube.com/watch
?v=Y9CKv5GjlJU&t=28s  
 
 

  

 

 

 

2ª aula 

- Abra sua apostila “SP FAZ 

ESCOLA” VOLUME 2, na página 

62; 

 

- Explicação das atividades 

durante os plantões; 

 

- Realize a ATIVIDADE 5: 

EXPLORANDO 

QUADRILÁTEROS. 

 

- EXERCÍCIOS: 5.1 e 5.2. 

 

 

 

- Apostila “SP FAZ ESCOLA” VOLUME 2; 

 

- Esclarecimento de dúvidas será realizado 

durante os plantões na escola. (Observação: 

os plantões serão agendados pela escola e 

seguirão a ordem da lista de chamada). 

 

 

- Folha para realizar a resolução 

da atividade. Não esqueça de 

colocar seu nome completo, 

série, a página e o 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=Y9CKv5GjlJU&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=Y9CKv5GjlJU&t=28s


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

EM. “PROF. EDUCADOR PAULO FREIRE" 

PLANEJAMENTODE AULA 
    DISCIPLINA: Educação Física 

 PROFESSOR: Marcos 

        6º ANO  

DATA: 04/10/21 a 15/10/21 

CONTEÚDO HABILIDADES METODOLOGIA RECURSO DIDÁTICO AVALIAÇÃO 

Apostila SP faz escola: 

Atividade 7 – Saúde é o que 
interessa!!! Pg. 48. O aluno 
realizará uma pesquisa : 
“Quais os benefícios de 
ginástica para a saúde”. 

(EF06EF08) 
experimentar e fruir 
exercícios físicos que 
solicitem diferentes 
capacidades físicas, 
identificando seus 
tipos (força, 
velocidade, 
resistência e 
flexibilidade) e as 
sensações corporais 
provocadas pela sua 
prática. 

As atividades serão 
realizadas 
individualmente, através 
de pesquisas e troca de 
experiências. 

*apostila SP faz escola,
*livros didáticos,
*internet,
*celular.

*participação do
aluno. 



 

SP FAZ ESCOLA CADERNO DO ALUNO VOLUME 3 

4º BIMESTRE  -  1º ORIENTAÇÃO  DE OUTUBRO  - 

COMPONENTE CURRICULAR: ARTE             ANO: 6ª ANO 

 

ORIENTAÇÕES 

- Assistir ao vídeo disponível no youtube para responder as perguntas da página 4 e 5 d0 01 a0 
11. 

- Vídeo ( Esquete Teatral “ Milho aos Pombos” – Cia.Três Paus. Festival de Cenas Curtas de 
Niterói – 2012 

-  Divida uma folha de sulfite em quatro  partes iguais e desenhe em cada um  tipos de 
fisionomias. 

1- brava        2- chateada      3- surpresa     4- feliz 

- Leia os teatros  da página 8 e em uma folha de sulfite escolha um dos personagens e crie um 
figurino para o personagens. 



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 
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