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

2ª ORIENTAÇÃO DE OUTUBRO 

6°ANO 

LIPT e GRAMÁTICA CONTEXTUALIZADA 

 

 

Nome:_________________________________________6º ___________ 

 

 

 

ORIENTAÇÕES: 

 

- Fazer a leitura do texto 2: A esfinge e o oráculo de Apolo – páginas: 19, 20,21 

e 22. 

 

- Responder a atividade 5 ( alternativas A, B e C) – página:22. 

 

- Pesquisar sobre Mitologia ( escrever de 10 a 15 linhas). 

 

 

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

colocando nome e turma. Entregar na escola para a 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 

 

2ª ORIENTAÇÃO: OUTUBRO – 18/10 – 26/10 

Atividade 2.1.  

Leia o texto “Cidadania na Antiguidade Clássica” da pág. 101 e responda às 
questões a, b, c e d da pág. 102. 

Atividade 3.1.  

Analise as fontes históricas da pág. 102 e responda às questões a e b da 
pág. 103. 

 
 
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 

2ª ORIENTAÇÃO DE OUTUBRO – 2021 

PROFESSORA CÁTIA REJANE 

ATIVIDADE 02 DA PÁGINA 89, 90 e 91  

LER PÁGINAS 89, 90, 91 - ATIVIDADE 2 – CONTEXTUALIZANDO: HISTÓRIA E 
DINAMICAS DO PLANETA TERRA. RESPONDA EM SEU CADERN0 AS 
QUESTÕES DA PÁGINA 90.  

LEMBRETE! AS PERGUTAS E RESPOSTAS DEVERÃO SER RESPONDIDAS 
NO CADERNO, PARA POSTERIORI CORREÇÃO.  

FONTES PARA PESQUISA: 

VÍDEOS SUGERIDOS: 

https://atlasescolar.ibge.gov.br/a-terra/nosso-planeta-no-universo UM BREVE 
RESUMO SOBRE O PLANETA TERRA E O UNIVERSO.   
 
https://www.youtube.com/watch?v=sBrcm_x0n0A Neste vídeo, exploramos os 
tamanhos de luas, planetas, estrelas e até mesmo além, incluindo buracos negros 
e até galáxias. Basicamente, uma comparação de todo o universo.  

 
 
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://atlasescolar.ibge.gov.br/a-terra/nosso-planeta-no-universo
https://www.youtube.com/watch?v=sBrcm_x0n0A
mailto:catiarsok@outlook.com


CIÊNCIAS – 6º ANO 

APOSTILA SP FAZ ESCOLA – VOLUME 3 – MAIRINQUE 2021 

  
2ª ORIENTAÇÃO DE OUTUBRO 

PROFESSORA SANDRA CARVALHO 

 

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 2: A VISÃO – Página 78 

 

Atividade 1- A saúde dos olhos – Página 78 
 
Observe as imagens da atividade 1 – página 78 e responda às questões 1 e 2. 
 

Atividade 2- Tipos comuns de defeitos da visão – Página 79 
 
Distúrbios na visão humana decorrem de anomalias no olho, que podem resultar em 
dificuldades para enxergar. 
  
Faça uma pesquisa sobre os principais distúrbios que acometem o olho humano: Miopia, 
Hipermetropia, Astigmatismo, Presbiopia e Estrabismo. 
 
Atividade 3 – Sistematizando os conhecimentos – Página 80 
 
Com base na sua pesquisa, responda: 
 

1) Quais são os tipos de dificuldades de enxergar quando uma pessoa tem: 
a) Olho Normal. 
b) Olho com Miopia. 
c) Olho com Hipermetropia. 
d) Olho com Astigmatismo. 
e) Olho com Presbiopia. 

 

 
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  

 

2ª Orientação de Outubro (18/10/2021 à 22/10/2021) 
AULA Descrição da Atividade Recurso Material a ser utilizado na aula 

 
1ª e 2ª aula 

- Abra sua apostila “SP FAZ ESCOLA” 
VOLUME 2 nas páginas: 64, 65 e 66. 
 
Nas atividades desta semana, iremos  trabalhar 
com a análise e interpretação de dados em 
diferentes tipos de gráficos, através da 
realização da Atividade 3 – Divulgando 
Informações, que se encontra nas páginas: 64, 
65 e 66. 
 
. Sendo assim, sugiro que assistam os vídeos 
abaixo: 
https://youtu.be/9rSTsFQH9oE 
https://youtu.be/D1WeVU-BWGI 
https://youtu.be/Ox6OglKhKXY 
 
- 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 nos vídeos. 

 
 
 

3ª aula 

 
- Abra sua apostila “SP FAZ ESCOLA” 
VOLUME 2 na página 64 e 65, ATIVIDADE 3: 
DIVULGANDO INFORMAÇÕES 
 
 
EXERCÍCIO: 3.1 

- 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://youtu.be/9rSTsFQH9oE
https://youtu.be/D1WeVU-BWGI
https://youtu.be/Ox6OglKhKXY


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  

 
 
 
 

4ª aula 

 
 
- Abra sua apostila “SP FAZ ESCOLA” 
VOLUME 2 na página 65, ATIVIDADE 3: 
DIVULGANDO INFORMAÇÕES 
 
 
EXERCÍCIO: 3.2 
 
 

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 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 65 e 66, ATIVIDADE 3: 
DIVULGANDO INFORMAÇÕES 
 
 
 
EXERCÍCIO: 3.3 
 

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. 
 

 

 

 

 

 

 



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  

2ª Orientação de Outubro (25/10/2021 e 26/10/2021) 
 

AULA Descrição da Atividade Recurso Material a ser utilizado na aula 

1ª e 2ª aula 

- Abra sua apostila “SP FAZ ESCOLA” 
VOLUME 3 nas páginas: 57 e 58. 
 
Nas atividades desta semana, iremos trabalhar 
com a resolução de problemas envolvendo 
adição e subtração de frações, através da 
realização da Situação de Aprendizagem 1 -  
Atividade 1 – Fração: Parte -Todo, que se 
encontra nas páginas: 57 e 58. 
 
. Sendo assim, sugiro que assistam os vídeos 
abaixo: 
 
https://youtu.be/NoBHpMF2MOE 
https://youtu.be/an3p-KB2ZJY 
 
 
- Explicação das atividades durante os plantões. 
 

 
- Apostila “SP FAZ ESCOLA” 
VOLUME 3; 
 
- 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 nos vídeos. 

 
3ª aula 

 
 
- Abra sua apostila “SP FAZ ESCOLA” 
VOLUME 3 na página 57, ATIVIDADE 1: 
FRAÇÃO: PARTE-TODO 
 
 
EXERCÍCIO: 1.1 
 

 

 
Apostila “SP FAZ ESCOLA” 
VOLUME 3; 
 
- Esclarecimento de dúvidas 
será realizado durante os 
plantões na escola. 
(Observação: os plantões serão 
agendados pela escola e 

 
- 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/NoBHpMF2MOE
https://youtu.be/an3p-KB2ZJY


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  

seguirão a ordem da lista de 
chamada). 
 

 
 
 
 
 

 
4ª aula 

 
 
 
- Abra sua apostila “SP FAZ ESCOLA” 
VOLUME 3 na página 57, ATIVIDADE 1: 
FRAÇÃO: PARTE-TODO 
 
 
EXERCÍCIO: 1.2 
 
 

 
Apostila “SP FAZ ESCOLA” 
VOLUME 3; 
 
- 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 3 na página 58, ATIVIDADE 1: 
FRAÇÃO: PARTE-TODO 
 
 
EXERCÍCIO: 1.3 
 

 
Apostila “SP FAZ ESCOLA” 
VOLUME 3; 
 
- 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 

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

6º Ano  
 

2ª Orientação de Outubro (18/10/2021 à 22/10/2021) 
 

Aula Descrição da Atividade Recurso Material a ser utilizado na aula 
   
 

 
 
 
 

1ª aula 

 
- Abra sua apostila “SP FAZ ESCOLA” 
VOLUME 2, na página  63;  
 
- Para esta atividade, iremos construir 
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: 
 
https://youtu.be/8X9MzU22rZc 
 

 
 
 
- 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. 

  
 

 
 

 
2ª aula 

- Abra sua apostila “SP FAZ ESCOLA” 
VOLUME 2, na página 63; 
 
- Explicação das atividades durante os 
plantões; 
 
 
 
- EXERCÍCIO: 5.5 
 

- 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 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/8X9MzU22rZc


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) e Prof.ª Lilian Ribeiro (WhatsApp: (15) 99168 2337) 

6º Ano  
 

2ª Orientação de Outubro (25/10/2021 e 26/10/2021) 
 

Aula Descrição da Atividade Recurso Material a ser utilizado na aula 
   
 

 
 
 

 
1ª aula 

- Abra sua apostila “SP FAZ 
ESCOLA” VOLUME 3, nas 
páginas  63 e 64;  
 
- Para esta atividade, iremos 
explorar as vistas de objetos em 
diferentes perspectivas, através 
da realização da Situação de 
Aprendizagem 4 - Atividade 1 – 
Diferentes Perspectivas; 
 
- Sendo assim, sugiro que 
assistam o vídeo abaixo: 
https://youtu.be/RkRhGR1fjCs 
https://youtu.be/xkuZA7WcAoI 
 

 
 
 
- Apostila “SP FAZ ESCOLA” VOLUME 3; 
 
- 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. 

  
 
 
 

2ª aula 

- Abra sua apostila “SP FAZ 
ESCOLA” VOLUME 3, na página 
63 e 64; 
- Explicação das atividades 
durante os plantões; 
- EXERCÍCIOS: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 
e 1.5 
 

 
 
- Apostila “SP FAZ ESCOLA” VOLUME 3; 
 
- 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://youtu.be/RkRhGR1fjCs
https://youtu.be/xkuZA7WcAoI


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: 18/10/21 a 26/10/21 

 
CONTEÚDO 

 
HABILIDADES 

 
METODOLOGIA 

 
RECURSO DIDÁTICO 

 
AVALIAÇÃO 

 
Realizar uma pesquisa: 
 
 “Quais os princípios básicos 
para obtermos uma boa 
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. 

 
*livros didáticos, 
*internet, 
*celular. 

*participação do 
aluno. 

 

 

 

 



SP FAZ ESCOLA CADERNO DO ALUNO VOLUME 3 

4º BIMESTRE  -  2º ORIENTAÇÃO  DE OUTUBRO  - 

COMPONENTE CURRICULAR: ARTE             ANO: 6ª ANO 

 

ORIENTAÇÕES 

- Pesquise em livros, revistas, internet etc e faça recortes colando em uma folha de sulfite ou 
caderno de classe, imagens sobre o circo e o teatro , sendo personagens , locais de 
apresentação entre outros e  escreva um texto sobre a origem de cada um. 

- Observe as seis imagens da página 11 e responda as duas perguntas da página 10. 

 



 
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 
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