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6º ano 

Apostilas São Paulo Faz Escola 
 

Orientações para estudos 
1º SEMANA DE AGOSTO (DE 02/08 A 06/08). 

 
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) 
 

ORIENTAÇÕES AOS ALUNOS  

 

 Assista, primeiramente, ao vídeo explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=-PKSr-hyZng 

 

Apostila  SP FAZ ESCOLA – Volume 1 

 

Abra a apostila na página 7 – ATIVIDADE 1 

 

Leia, atentamente, o conto “ Conto ou não conto”,. Observe o título, personagem, narrador, 

tempo, espaço e enredo. 

 

Abra a apostila na página 9 – ATIVIDADE 2: Língua e Linguagem: O Gênero Textual Conto 

  

Exercícios: 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (página 9 até a página 11)  

 

Atenção: Os exercícios: 2, 4, 5 e 6 deverão ser respondidos na apostila. Os exercícios 1, 3 

responder numa folha de caderno e depois grampear na página da 10 da apostila. 

 

Explicação e correção através do Google Meet / WhatsApp. 
 

 

 

 

MATEMÁTICA 

(TEORIA E GEOMETRIA) 

 

Matemática: Situação de Aprendizagem 1 

Páginas: 18 e 19 

Atividade 1,2,3 e 4 - Observar os quadros informativos e escrever os numerais pedidos nas 

atividades 1.1,2.3,3.1 e 4.1. 

E para cada sistema de numeração faça uma pesquisa sobre as características de cada sistema 

de numeração (egípcias, babilônicas, romano e chinês) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-PKSr-hyZng


 

SP FAZ ESCOLA - CADERNO DO ALUNO - VOLUME 2. 

 

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

SOCIEDADES ANTIGAS 

ORIENTAÇÕES: 

 

1º Semana de Agosto - ATIVIDADE 1 – pág. 101 

- Observe as imagens da pág. 101, responda as questões (a, b, c, d e e) do caderno do 

aluno SP FAZ ESCOLA VOLUME 02. Responda usando suas palavras conforme o que você 

entendeu ou pesquisou. 

 

 

GEOGRAFIA 
TEMA: “Formas de representação e o pensamento espacial” 

Situação de aprendizagem 1: A cartografia e suas tecnologias (página 83); 

Atividade 1 – (páginas 83 e 84); 

Observe as imagens 1,2 e 3 – Indique quais formas de linguagem apresentadas. 

CIÊNCIAS 
UNIDADE TEMÁTICA: VIDA E EVOLUÇÃO (páginas 68/74) 

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 1: Célula como unidade dos seres vivos 

ATIVIDADE 1 – OLHANDO PARA O NOSSO ENTORNO 

1) O aluno deverá observar os arredores da sua casa (quintal, rua) e anotar tudo que tem 

nesse ambiente. 

2) Após fazer as anotações, faça uma tabela classificando esses elementos em seres vivos ou 

não vivos, faça também uma breve descrição dos elementos encontrados nesse ambiente. 

SERES VIVOS SERES NÃO VIVOS 

  

  

  

  

 

3)  Copiem e respondam no caderno a questão referente ao tema da página 68. 

 
 

 



 

Observe e analise as imagens 4,5 e 6 – e responda as atividades A, B e C. 

B) Leitura e análise de textos e vídeos sobre cartografia; 

Leia os textos 1, 2 e 3 (páginas 84 e 85), assista o vídeo indicado e responder as questões da 

página 86 A, B, C, D e E. 

 

Atividade 2 – (páginas 87 e 88) 

A) Análise e produção de Croqui. 

Leia as atividades e responda as questões no seu caderno. 

 
                                                                              

ARTE 

Leia todas as orientações antes de iniciar a atividade                                                                                                     

1ª semana  - ATIVIDADE 1 e 2 (página 4, 5 e 6). 
 

1.  Neste 3º bimestre em continuidade aprofundaremos nosso conhecimento sobre dança, os 

tipos, os movimentos, os gêneros, as coreografias e coreógrafos. 
 

2. Você deve responder as atividades em uma folha do caderno caso não tenha espaço na 

apostila e nela escrever como cabeçalho de identificação: seu nome, número de chamada, 

ano/série, data e ARTE – respostas - escreva a página da apostila e qual atividade. (Exemplo: 

página 4 e 5 atividade 1 – sondagem). 
 

3. Na apostila há propostas de roda de conversa e atividades em grupo das quais faremos 

quando normalizar nossas aulas presenciais e no momento as faremos individualizadas. 

 

4. Leia atentamente o texto ARTE da página 4 da apostila. 
  

5. Leia o que se pede na atividade 1 da página 4 da apostila. As respostas das questões podem 

ser feitas em uma folha do carderno e em sequência identificando-as numericamente (1ª a 10ª). A 

resposta é pessoal e se precisar pesquisar para respondê-las veja o link abaixo para consulta. 

                                                                                    

6. Leia o que se pede na atividade 2 da página 5 da apostila, observe e aprecie as imagens e 

os movimentos. Veja a tabela (ficha/anotações) da página 6 (é preciso assistir os vídeos para 

responder o que se pede na tabela mas se não tiver acesso a internet, utilize as imagens da 

apostila na página 5 e 9 para responder) e responda conforme segue onde Cartira é o nome da 

dança, a palavra movimento é o nome da primeira característica da dança, local a segunda, 

organização a terceira e em outros são as características que você percebeu a mais. Na tabela, no 

espaço abaixo da palavra movimento você deve escrever o tipo da característica do movimento (se 

é dobrado, rodopio, saltos, giros, de chão). Da palavra local você deve escrever em qual região do 

Brasil você acha que acontece essa dança. Da palavra organização você vai escrever se o espaço 

utilizado para dança é pequeno, normal, médio, alto, baixo ou diagonal. Faça o mesmo para a 

dança Carimbó, São Gonçalo, Xaxado, Chimarrita. 

 

Links para pesquisa - Atividade 1 e 2 (textos e imagens) - (vídeos) 



 

   

danças brasileiras https://www.segurospromo.com.br/blog/dancas-brasileiras/ 

danças populares http://wikidanca.net/wiki/index.php/Danças_Populares  

danças folclóricas http://www.bibliotecavirtual.sp.gov.br/temas/sao-paulo/cultura-e-folclore-

paulista-dancas-e-folguedos.ph 

Manifestações da cultura popular brasileira https://www.youtube.com/watch?v=EX8aUTyw2gA 

 

Região Sudeste – Catira: https://www.youtube.com/watch?v=C7l2W7PRRd0 

Região Norte – Carimbó: Carimbó - Balé Brasil - Danças Folclóricas Brasileiras. - YouTube 

Região Centro-Oeste - São Gonçalo: https://www.youtube.com/watch?v=jTP-4XTRJ-c 

Região Nordeste – Xaxado: Nordeste é Xaxado – YouTube 

Região Sul – Chimarrita: JuvEnart 2019 - CTG Rancho de Gaudérios - Chimarrita - YouTube  

 

OBS: Caso tenha dificuldade, busque orientação com o  professor (a) pelo WhatsApp. (quando for 

solicitado a devolução da apostila SP FAZ ESCOLA, você deve destacar do seu caderno a folha 

com as respostas e colocá-la dentro da apostila). Conforme possibilidades os vídeos poderão ser 

postados no grupo do WhatsApp. 

 

 

 

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 1 A 5)  

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. 

 

https://www.segurospromo.com.br/blog/dancas-brasileiras/
http://wikidanca.net/wiki/index.php/Danças_Populares
http://www.bibliotecavirtual.sp.gov.br/temas/sao-paulo/cultura-e-folclore-paulista-dancas-e-folguedos.ph
http://www.bibliotecavirtual.sp.gov.br/temas/sao-paulo/cultura-e-folclore-paulista-dancas-e-folguedos.ph
https://www.youtube.com/watch?v=EX8aUTyw2gA
https://www.youtube.com/watch?v=C7l2W7PRRd0
https://www.youtube.com/watch?v=kPBF3bsOYJI
https://www.youtube.com/watch?v=jTP-4XTRJ-c
https://www.youtube.com/watch?v=EQtjfoClDvg
https://www.youtube.com/watch?v=fyVRgcdXKxA

