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6º ano 

Apostilas São Paulo Faz Escola 
 

Orientações para estudos 
2º SEMANA DE AGOSTO (DE 09/08 A 13/08). 

 
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.  

Notaaaaa!!!????? 

Simmmm!!!!!!!!!!!! 

 É com base nas atividades desta apostila que os professores estarão atribuindo as notas, além 

da sua participação nas aulas on-line, 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) 

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) 
 

Semana de 09 a 13 de agosto 

Apostila SP faz escola – Volume 1 

 Página 11 – ATIVIDADE 3- Do Conto aos Quadrinhos: Texto e Contexto. 

 

Leia atentamente o exercício. Você terá que produzir uma história em quadrinhos de acordo com 

o conto lido. (páginas 12 e 13). Capriche na letra! 

 Os exercícios após a produção da História em quadrinhos faremos oralmente pelo Google Meet / 

WhatsApp.  

 

Página 13 – ATIVIDADE 4 – ENTRE CONTOS E FÁBULAS 

Páginas: 14 e 15- Leitura do texto: “O vento e o Sol” 

Exercícios: 1 – 2 – 3 – 4 - 5 (Observação: Todos esses exercícios são para assinalar a resposta 

correta, portanto devem ser respondidos na apostila)  

Página 15 – ATIVIDADE 5 – QUEM REESCREVE UM CONTO AUMENTE UM PONTO. ( Nessa 

atividade você deverá reescrever, em uma folha de caderno, o final do conto “ Conto ou não 

conto? ”da atividade 1). Em seguida grampear a folha na página 16 da apostila. Capriche na letra! 

Explicação e correção através do Google Meet / WhatsApp.  

 

MATEMÁTICA 
(TEORIA E GEOMETRIA) 

2º Semana de Agosto (9 a 13) 

Matemática: Situação de Aprendizagem 2 

Páginas:20,21,22,23 e 24 

Atividade 1 – Leia o texto e responda a atividade 1.1 (letras a e b). 

Atividade 2 – Observar o quadro e responder as atividades 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5; 

Atividade 3 – Agrupar os números dos exercícios e formar um outro número. Exercícios 3.1 e 3.2. 

Atividade 4 – Observar a tabela e responder as atividades 4.1,4.2, 4.3 e 4.4. 

Atividade 5 – Em uma folha faça o quadro indicado no caderno de atividade e coloque os números 

pedidos na ordem correta “parte inteira e parte decimal”: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4; 

Atividade 6 – Leia e observe a linha do tempo e indique qual ano está faltando no exercício 6.1; 

Atividade 7 – Observe as retas numéricas e complete com números dados para a letra C e D e 

depois siga a sequência pedida nos exercícios 7.1 e 7.2; 

Atividade 8 – Leia e observe com atenção as retas numéricas e resolva os exercícios 8.1, 8.2, 8.3 

e 8.4. 

OBSERVAÇÃO: Fazer todos os exercícios em uma folha separada e grampear nas páginas do 

caderno de atividade. FAÇAM COM ATENÇÃO! 



 

SP FAZ ESCOLA - CADERNO DO ALUNO - VOLUME 2. 

 
 

CIÊNCIAS 

 
ATIVIDADE 2 – IDENTIFICANDO SERES VIVOS E NÃO VIVOS. 

1)   Observem as imagens da página 68 e, compare com os seres que você observou no ambiente 

visitado na atividade anterior. Registre no caderno o resultado da sua comparação. 

2) Copie e responda no caderno as questões da página 68. 

3) Faça uma pesquisa em livros didáticos ou internet sobre: “Do que são constituídos os seres 

vivos”. Anote a pesquisa no caderno. 

 

 

HISTÓRIA 
SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 1 – OS TIPOS DE LINGUAGENS E REGISTROS NAS 

SOCIEDADES ANTIGAS 

ORIENTAÇÕES: 

 

 
2º Semana de Agosto - ATIVIDADE 2.1 – pág. 102 e 103 

2.1. – Leia o texto da pág. 102 e observe as imagens das págs. 102 e 103, em uma folha 

faça um Mapa Mental ou um RESUMO com as principais informações sobre os 

PRIMEIROS SISTEMAS DE ESCRITAS 

 

GEOGRAFIA 
Atividade 3 – (página 89) 

A) Formas de orientação. 

Sobre as formas de orientação. Responder no seu caderno. 

Atividade 4 – (páginas 90, 91 e 92) 

A) Análise de imagens e construção de Rosa dos ventos. 

Leia o texto a seguir, observe as imagens 12 e 13 e responda as questões A, B, C, E e F, em 

uma folha para ser entregue junto com o caderno (colada ou grampeada). 

B) Análise de mapa: coordenadas geográficas, registre suas principais observações, 

percepções e aprendizado no seu caderno. 

Observe o mapa 2, responda as questões no seu caderno.                                                                        



 

 
  

ARTE 

Leia todas as orientações antes de iniciar a atividade. 

 2ª semana – ATIVIDADE 3 e 4 na página 6, 7 e 8. 
 

1. Na atividade 3 – ação expressiva I, leia atentamente o texto e os gráficos do estudo de Rudolf 

Laban sobre os elementos da dança que são fluência, espaço, peso e tempo. Você precisará dessa 

leitura para responder a tabela (ficha/anotações) da página 8. Pode consultar ou rever os textos e 

vídeos indicados para as atividades 1 e 2 sobre dança. Também consultar os gráficos da página 6 

e 7 sobre o espaço, o movimento corporal e tempo. 
 

 Anote a resposta na tabela ou caso prefire use a folha de caderno para respostas e responda 

conforme segue onde Cartira é o nome da dança, a palavra movimento corporal é o nome da 

primeira característica da dança dada pelo dançarino e coreógrafo Rudolf Laban, espaço a 

segunda, tempo a terceira. Na tabela, no espaço abaixo da palavra movimento corporal, você deve 

escrever o tipo do movimento corporal dos dançarinos baseando sua resposta nos gráficos das 

páginas 6 e 7 da apostila. Faça o mesmo para a dança Carimbó, São Gonçalo, Xaxado, Chimarrita 

e outros. (os movimentos dos dançarinos podem ser vistos nos vídeos dos links de pesquisa da 

atividade 1, caso não tenha acesso a internet você pode basear suas repostas nas imagens da 

apostila na página 5 e 9). 
                                                                        

2.  Para a atividade 4 – ação expressiva II é preciso que você siga as instruções abaixo: (Nessa 

atividade você não vai dançar somente fará movimentos). 
 

a) antes de iniciar a brincadeira “movimentar o corpo” você precisa estar em um espaço livre de 

objetos ou móveis e fazer um aquecimento ou alongamento antes. Para isso veja os tipos indicados 

na imagem (fique atento e tome cuidado para não forçar e não se machucar).  

 

b) Durante a brincadeira você fará uma percepção do movimento e de seu corpo enquanto pratica. 

Depois anote na folha de respostas de seu caderno o que percebeu. Preste atenção no apoio dos 

pés, das articulações em relação aos membros inferiores, das relações entre apoios, formas e 

posturas que o corpo pode adquirir durante os movimentos e deslocamentos. Também na força 

colocada em cada movimento. Vamos iniciar. 
 

 Movimente-se de um canto ao outro de formas diferentes concentrando o peso do seu corpo 

sobre: os calcanhares; as bordas internas ou externa dos pés (hora ao mesmo tempo hora 

alternado), num pé só, alternando entre um pé e outro. Refaça levantando os dois braços ao mesmo 

tempo, depois alternando (um braço para baixo outro para cima). Dê um pulo e agache. Repita 

mais vezes enquanto alterna em movimentos lentos, moderados e rápidos.  

 

 



 

 

EDUCACÃO FÍSICA 

 

    FAZER SEPARADAMENTE EM UMA FOLHA AVULSA (ALMAÇO OU DO CADERNO SEM A 

REBARBA DA FOLHA),  

   Colocar: 

           Escola: Em. Emília Miranda Borges Pereira 

           Nome completo, número da chamada, a série e a disciplina Educação     Física visível. 

           Data. 

LER ATENTAMENTE OS TEXTOS E AS ATIVIDADES SUGERIDAS: REALIZAREMOS AS 

ATIVIDADES – UNIVERSO DAS DANÇAS. (ATIVIDADE 6 A 10)  

Identificar as atividades como: 

1) Atividade  (1,2,3...); 

2) Título da atividade. 

3) Ler o enunciado das perguntas na apostila e colocar na folha a pergunta e a resposta, caso 

seja uma pesquisa identifique-a. 

Obs.: Caso haja atividade em grupo, pode fazer sozinho. 

Duvidas me chame no whatsapp, o conteúdo dessa apostila será o trabalhado no 3º Bimestre. 

Professores de Educação Física. 

 

 


