
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

E.M.FELIX GODINHO DE MORAES  
ESTRADA MUNICIPAL BAIRRO CRISTAL,3213217 -BAIRRO CRISTAL – Mairinque - SP 

– CEP: 18120-00 E-mail: em.bairrocristal@mairinque.sp.gov.br 

 

6º ano 

               Apostilas São Paulo Faz Escola 

Orientações para estudos 
4º SEMANA DE AGOSTO (DE 23/08 A 27/08). 

 
Cada professor elaborou uma orientação para ajudá-lo. ENTÃO LEIA COM MUITA ATENÇÃO. 

 

 
LIPT E GRAMÁTICA  

Produção de texto: 
Escolha um dos quatro provérbios abaixo e produza uma fábula. O texto deve conter 40 linhas e 
deve ser escrito em seu caderno, à caneta. Você pode, inicialmente, escrever à lápis, e depois, 
corrigi-lo e finalizá-lo à caneta. 
 
Para lhe ajudar, leia as instruções abaixo... 
 
Principais características de uma fábula 
A fábula é uma narrativa de caráter ficcional e que usa a alegoria para construir seus sentidos. 
Os animais, que são personagens, possuem características humanas, como a ganância, a preguiça, 
a inveja, a sabedoria, a astúcia etc. Por meio dessas características, as personagens movimentam-
se e a história desenrola-se, levando à construção de um ensinamento. 
Considerando que a fábula pode ser contada oralmente, sabemos que há diferentes versões de 
uma mesma história, o que não compromete a sua função: a de levar as pessoas a refletirem sobre 
o comportamento em sociedade. 
As fábulas podem ser escritas em prosa (texto em parágrafos) ou em versos. Os títulos geralmente 
fazem referência às personagens, e o tempo e o espaço relacionam-se ao habitat delas. A 
linguagem é simples, objetiva e direta, e pode haver diálogos com a presença do discurso direto. 
 
Estrutura de uma fábula 
Sendo a fábula um texto narrativo, é importante lembrar-se de que ela deve ter uma estrutura 
mínima de começo, meio e fim, ou seja, 

• no início, apresentamos as personagens e a situação; 

Observação – INGLÊS,HISTÓRIA ,GEOGRAFIA, ED. FISICA E 
CIÊNCIAS  

Como sabem ainda não temos um professor para essas matérias citadas acima 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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https://escolakids.uol.com.br/portugues/conhecendo-as-caracteristicas-da-prosa-e-da-poesia.htm
https://escolakids.uol.com.br/portugues/aprendendo-sobre-o-discurso-em-um-texto-narrativo.htm


• depois, desenvolvemos o texto de forma que as personagens interajam em torno de uma 
situação; 

• por fim, criamos um final surpreendente, que gere a reflexão dos leitores sobre um 
ensinamento, uma moral, a qual aparece no final do texto geralmente. 

 
1. Um dia é da caça, outro do caçador. 

Esse ditado carrega a ideia de que nem todos os dias são favoráveis, pois em um deles você pode 
se dar bem e ser o caçador, e em outro, ser a caça. Assim, aceitar as perdas e os ganhos fazem 
parte da vida e podem nos servir de consolo ou mesmo, de motivação. 
 

2. Quem semeia vento, colhe tempestade. 
Esse provérbio significa que todas más ações terão consequências ruins nas nossas vidas. De 
origem bíblica (Oseias 8:7), ele está relacionado com outra expressão popular muito utilizada que é 
“Plantamos o que colhemos”. 
 

3. O seguro morreu de velho. 
Esse ditado popular faz referência à sabedoria que devemos ter como precaução para evitar coisas 
desagradáveis na vida. Assim, o que vale é ser prudente em suas ações. 
 

4. Mentira tem perna curta. 
Essa expressão popular nos revela que a verdade, em algum momento, superará a mentira. Isso 
porque a mentira tem perna curta, ou seja, não vai muito longe. Portanto, é melhor tomar cuidado 
com as inverdades que se pronuncia, porque de uma forma ou de outra ela virá à tona. 

  
 MATEMÁTICA  

 

APOSTILA VOLUME 1- MATEMÁTICA 6º ANO 

ESCOLA: EM FÉLIX GODINHO 

ORIENTAÇÕES 4ª ATIVIDADE – 

AGOSTO 
3º Bimestre 

MATEMÁTICA ( TM/ PRLM) 6º ANO  

PROFESSOR: ABEL APARECIDO DA SILVA 

Orientações: 

● LER E FAZER ATIVIDADE 5 – NÚMEROS PRIMOS E COMPOSTOS – Páginas 28 E 29 

- Exercícios (5.1;5.2;5.3; e 5.4). ( RECORTE E COLE A TABELA  No CADERNO). 

 

● LER E FAZER ATIVIDADE  – OS NÚMEROS PRIMOS – Página 29 - Exercício (6.1). No 

caderno. 

 

 

CADERNO DO ALUNO: SP FAZ ESCOLA VOLUME 1 (fazer no caderno). 

Qualquer dúvida procurar o professor pelo WhatsApp ou  atendimento presencial no 

plantão de dúvidas presencial da escola. 

 
 GEOMETRIA  

APOSTILA VOLUME 2- MATEMÁTICA 6º ANO 

ESCOLA: EM FÉLIX GODINHO 

ORIENTAÇÕES 4ª ATIVIDADE – 

AGOSTO 
3º Bimestre 

MATEMÁTICA ( GEOMETRIA) 6º ANO  



PROFESSOR: ABEL APARECIDO DA SILVA 

Orientações: 

● LER E FAZER ATIVIDADE  1 – EXPLORANDO TRIÂNGULOS - Páginas 58 e 59. 

FAZER NA APOSTILA VOLUME 2. 

 
 

● LER E FAZER ATIVIDADE  2 – OS TRIÂNGOLOS E A ARTE- Página 59 - Exercícios ( a 

; b). FAZER NA APOSTILA VOLUME 2. 

 

 

CADERNO DO ALUNO: SP FAZ ESCOLA VOLUME 2 (fazer na apostila). 

Qualquer dúvida procurar o professor pelo WhatsApp ou  atendimento presencial no 

plantão de dúvidas presencial da escola. 

 
ARTE  

4ª orientação (sequência da atividade 3 – ação expressiva I) 
Orientação - Leia atentamente o texto para ampliar o conhecimento sobre os elementos da dança.  
 Em uma folha à parte coloque o nome da escola, seu nome completo, turma, a matéria e 
anote: o nome da dança, o movimento corporal, o espaço e o tempo. Das danças Xaxado e 
Chimarrita. As danças são as mesmas dos vídeos colocados no grupo (se quiser pode ver outros 
vídeos completos da mesma dança) OBS Não é necessário desenhar o gráfico basta seguir a 
sequência.  

 
 
 


