
CADERNO DO ALUNO “SÃO PAULO FAZ  ESCOLA”- VOLUME 2 

9ª ORIENTAÇÃO DE SETEMBRO -  

6° ANO 

LIPT e GRAMÁTICA CONTEXTUALIZADA 

 

 

NOME:______________________________________________6° _________ 

 

 

ORIENTAÇÕES: 

 

- Pesquisar sobre texto publicitário ( conceito e exemplos). 

 

- Criar e produzir um texto publicitário ( propaganda de um produto). 

 

     

 

ATENÇÃO :Favor responder todas as atividades numa folha a parte, colocando 

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

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

 



E.M PROFESSOR EDUCADOR PAULO FREIRE 

 

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM    HISTÓRIA   6º ANO  

3º Bimestre 

 

OS TIPOS DE LINGUAGENS E REGISTROS NAS 
SOCIEDADES ANTIGAS 

 

4ª SEMANA DE SETEMBRO – 20/09 – 17/09 

Pesquisa: 

Agora faça uma pesquisa sobre o Alfabeto Fenício: 

- Localização dos fenícios 

- Finalidade do alfabeto 

- Descrição do alfabeto fenício 

- Evolução do alfabeto até os dias atuais 

 

5ª SEMANA DE SETEMBRO – 27/09 – 30/09 

Escolha 2 dos povos estudados: sumérios, egípcios, incas, maias, astecas, 
povos indígenas brasileiros e fenícios. E faça dois desenhos representando 
cada um dos povos que você escolheu. 
 
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 ANO 

APOSTILA SP FAZ ESCOLA – VOLUME 2 

9ª ORIENTAÇÃO DE SETEMBRO – 2021 

PROFESSORA CÁTIA REJANE 

TEXTO 02 DA PÁGINA 95  

RELEIA O TEXTO 02 DA PÁGINA 95 SOBRE SENSORIAMENTO REMOTO E 

DESENVOLVA UMA PESQUISA SOBREO TEMA. 

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=AZGRty29KJ8 - O que é sensoriamento 

remoto? E quais suas aplicações? Sensoriamento remoto ou detecção remota é 

uma técnica que possibilita a obtenção de informações sobre alvos na superfície 

terrestre (objetos, áreas, fenômenos), através do registro da interação da 

radiação eletromagnética emitida pelo Sol com a superfície, realizado por 

sensores distantes, ou remotos, instalado em satélites.   

https://www.youtube.com/watch?v=KGpDqp0Y4YY - sensoriamento remoto 
(desenho animado) 
  

https://www.youtube.com/watch?v=dqRxySeFqrI - As principais 
características do processo de obtenção de imagens por sensoriamento remoto. 
 

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=AZGRty29KJ8
https://www.youtube.com/watch?v=KGpDqp0Y4YY
https://www.youtube.com/watch?v=dqRxySeFqrI
mailto:catiarsok@outlook.com


CIÊNCIAS – 6º ANO 

APOSTILA SP FAZ ESCOLA – VOLUME 2 – MAIRINQUE 2021 

  
9ª ORIENTAÇÃO – SEMANA DE 27 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO 

PROFESSORA SANDRA CARVALHO 

Sistematizando o conhecimento: Revisão 

ATIVIDADADE 1 – Níveis de organização. 

1) Você aprendeu que ao unirmos todos os nossos sistemas notamos que teremos formado um 

organismo complexo. Sim, o nosso organismo constitui-se de diversos sistemas, organizados em 

órgãos e constituídos de várias camadas de tecidos, formados de inúmeras unidades 

microscópicas chamadas de célula. A partir destas informações realize uma pesquisa em livros 

ou em outras fontes para conceituar os termos abaixo, indicando exemplos para cada um:  

   a) Tecidos                       b) Órgãos                      c) Sistemas                      d) Organismo       
    

Lembre-se que não é exercício de múltipla escolha e sim pesquisa. 
 

2) Cada nível de organização apresentado realiza a uma determinada função no corpo humano. 
Mas, e os outros animais? Como se organizam? Será que sua organização é igual à do ser 
humano? Justifique sua resposta. 
 

3) Observe cuidadosamente as imagens abaixo e responda `as questões propostas. Se precisar, 
utilize um atlas de anatomia ou busque em livros de Ciências ou internet informações que ajudem 
você a conhecer e diferenciar os órgãos apresentados. 

 
a) Quais órgãos estão representados na imagem?  

b) Comente com suas palavras a função (ou funções) 
desempenhada por cada órgão. 
  

c) Entre esses, existe algum mais importante 
considerando-se o funcionamento do organismo? Se 
sim, justifique sua resposta 

Fonte da imagem: Nova Escola 

 

ATIVIDADADE 2 – Conhecendo outros tipos de células - Diferentes tipos de células do nosso 
corpo. 
 

1) As imagens abaixo referem-se a diferentes tipos de células do nosso corpo, como as células do 
sangue - as hemácias (ou glóbulos vermelhos) e os neurônios (células que formam o tecido 
nervoso). 

                              
Figura 1: Fonte: https://pixabay.com/pt/illustrations/sangue  

Figura 2:Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Tecido_nervoso 

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. 

 

Pesquise outros exemplos de células que 

compõem o nosso corpo e represente-as no 

seu caderno, por meio de desenhos, colagens 

e informações sobre sua composição e função. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tecido_nervoso
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 - 9ª Orientação de Setembro (27/09/2021 à 01/10/2021) 

 
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: 51 e 52; 

 

- Para a nossa 1ª atividade, iremos resolver a 

Atividade 1: ARREDONDAMENTO, COMO SE FAZ?, 

Atividade 2: Os DESAFIOS DAS FRAÇÕES e 

atividade 3: FRAÇÕES EQUIVALENTES,  onde 

trabalharemos as estimativas de quantidade e 

aproximação de números, abordar o conceito de 

frações e identificar as equivalências entre as frações. 

 

. Sendo assim, sugiro que assistam os vídeos abaixo: 

https://youtu.be/K8lHstSM7Sc 

https://youtu.be/vF0Q0ZAH9Uc 

https://youtu.be/gqcmWPwO3hI 

 

- Explicação das atividades durante os plantões, e 

esclarecimento de dúvidas através do WhatsApp. 

 

- Apostila “SP FAZ ESCOLA” 

VOLUME 2; 

 

- Vídeo disponível no YouTube; 

 

- Esclarecimento de dúvidas:  

pelo WhatsApp e/ou durante os 

plantões de dúvidas 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. 

 
 
 

 
 
 
3ª aula 

 
- Abra sua apostila “SP FAZ ESCOLA” VOLUME 2 na 
página 51, ATIVIDADE 1: ARREDONDAMENTO 
COMO SE FAZ?  
 
 
EXERCÍCIOS: 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 

- Apostila “SP FAZ ESCOLA” 

VOLUME 2; 

 

- Esclarecimento de dúvidas:  

pelo WhatsApp e/ou durante os 

plantões de dúvidas 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://youtu.be/K8lHstSM7Sc
https://youtu.be/vF0Q0ZAH9Uc
https://youtu.be/gqcmWPwO3hI


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 - 9ª Orientação de Setembro (27/09/2021 à 01/10/2021) 

 
 
 
 
 
 

4ª aula 

 
 
- Abra sua apostila “SP FAZ ESCOLA” VOLUME 2 na 
página 51, ATIVIDADE 2: OS DESAFIOS DAS 
FRAÇÕES 
 
 
EXERCÍCIOS: 2.1 e  2.2 
 
 

Apostila “SP FAZ ESCOLA” 
VOLUME 2; 
 
- Esclarecimento de dúvidas:  
pelo WhatsApp e/ou durante os 
plantões de dúvidas 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 51 e 52, ATIVIDADE 3: FRAÇÕES 
EQUIVALENTES 
 
 
EXERCÍCIO: 3.1 
 
 
 

Apostila “SP FAZ ESCOLA” 

VOLUME 2; 

 

- Esclarecimento de dúvidas:  

pelo WhatsApp e/ou durante os 

plantões de dúvidas 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 Fernanda Borgatto (WhatsApp: (15) 99704 7011) e Profª Lilian Ribeiro (WhatsApp: (15) 99168 2337) 
Disciplina: Geometria    6º Ano  - 9ª Orientação -  Setembro (27/09/2021 à 01/10/2021) 

 
Aula Descrição da Atividade Recurso Material a ser utilizado na aula 

   

 

 

 

 

1ª aula 

 

- Abra sua apostila “SP FAZ 

ESCOLA” VOLUME 2, nas 

páginas 60 e 61; 

 

- Para esta atividade, iremos 
identificar características dos 
ângulos e sua construção. 
 
. Sendo assim, sugiro que 
assistam o vídeo abaixo: 
 
https://youtu.be/Ka3GluTldeY 

 

- Apostila “SP FAZ ESCOLA” VOLUME 2; 

 

- Vídeo disponível no YouTube; 

 

- - Esclarecimento de dúvidas: pelo 

WhatsApp e/ou durante os plantões de 

dúvidas na escola. (Observação: os plantões 

serão agendados pela escola e seguirão a 

ordem da lista de chamada). 

 

 

 

- Caderno, lápis, régua e folha 

para anotar os principais pontos 

do conteúdo abordado no vídeo. 

  

 

 

 

 

 

2ª aula 

- Abra sua apostila “SP FAZ 

ESCOLA” VOLUME 2, nas 

páginas 60 e 61; 

 

- Explicação das atividades 

durante os plantões e 

esclarecimentos de dúvidas 

através do WhatsApp; 

 

- Realize a ATIVIDADE 3: OS 

TRIÂNGULOS NAS 

CONSTRUÇÕES 

 

- EXERCÍCIOS: 3.1, 3.2 e 3.3 

 

- Apostila “SP FAZ ESCOLA” VOLUME 2; 

 

 

 

- Esclarecimento de dúvidas:  pelo WhatsApp 

e/ou durante os plantões de dúvidas 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://youtu.be/Ka3GluTldeY


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

Prof.ª Fernanda Borgatto (WhatsApp: (15) 99704 7011) e Profª Lilian Ribeiro (WhatsApp: (15) 99168 2337) 
Disciplina: Geometria    6º Ano  - 9ª Orientação -  Setembro (27/09/2021 à 01/10/2021) 

 
 

 



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

EM. “PROF. EDUCADOR PAULO FREIRE" 
 

PLANEJAMENTODE AULA 
    DISCIPLINA: Educação Física                                                                              6º ANO 

                  PROFESSOR: Marcos            DATA: 27/09/21 a 01/10/21 

 
CONTEÚDO 

 
HABILIDADES 

 
METODOLOGIA 

 
RECURSO DIDÁTICO 

 
AVALIAÇÃO 

Apostila SP faz escola: 
 
Atividade 5 – Tipos de 
Condicionamento. Pg. 47. 
O aluno devera realizar uma 
pesquisa sobre: 
condicionamento Aeróbio e 
condicionamento Anaeróbio e 
também completar as frases 
abaixo com as características 
distintas. 

(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. 

 

 



ORIENTAÇÕES DO CADERNO DO ALUNO SP FAZ ESCOLA 

2º VOLUME - 2021 

DISCIPLINA: ARTE      - PROFª MICHELE 

 9 º ATIVIDADE – Agosto 3º Bimestre  

COMPONENTE CURRICULAR: ARTE ANO ESCOLAR: 6 ANO 

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

CONTEÚDO 

● Danças folclóricas

PROCEDIMENTO 

ATIVIDADE  

• Apresentação, correção e entrega das atividades anteriores.

 OBSERVAÇÕES FINAIS 

● Qualquer dúvida, peça ajuda ao professor pelo” whatsApp” se organize para

fazer as atividades e mantenha sempre em dia com os seus estudos.

● Reserve um caderno de Arte ou folha separada com nome, número, série   e

o nome da disciplina para que o professor possa corrigir suas atividades no

plantão de dúvidas presencial realizada na escola. 

● Se estiver em dúvidas marque um agendamento para frequentar o plantão de

dúvidas presencial realizada na escola.

● Fique atentos aos recados e datas postadas no site da prefeitura de

Mairinque ou no grupo do whatsApp da sua série.



INGLÊS – 6º ANO 

ORIENTAÇÕES 9º ATIVIDADE – 
SETEMBRO 

3º Bimestre 

COMPONENTE CURRICULAR: ANO ESCOLAR: 6º ANO 

Página 37 
ACTIVITY 9 

a) Pesquisa de campo é um método utilizado para coletar dados relacionados a:

observar, interagir e compreender sobre como funciona alguma coisa no

ambiente natural. Nesta atividade, você escolherá um ser vivo para observar,

pode ser uma planta, uma pessoa ou um animal. Você deve registrar em seu 

caderno as características que observou diariamente para indicar que o ser 

está vivo. Veja o exemplo e mãos à obra. 
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