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6º ano 

Apostilas São Paulo Faz Escola 
 

Orientações para estudos 
6ª ORIENTAÇÃO (DE 06/09 A 10/09). 

 
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.  

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

da sua participação 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) 

 

 
 

MATEMÁTICA 
(TEORIA E GEOMETRIA) 

 
Situação de aprendizagem 5 
Atividade 1. Curiosidades : Animais mais pesados do mundo 
       Leia o texto com atenção e observe atentamente a tabela e responda as atividades: 1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 1.5 a e b. 
 
Atividade 2. O litro no cotidiano 
      Leia o texto com atenção e responda as questões :2.1, 2.2, 2.3 e 2.4. 

 
Situação de aprendizagem 6 
Atividade 1. Como o tempo passa. 
        Observe a tabela de horas e responda as questões 1.2 a e b 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORIENTAÇÕES AOS ALUNOS 
 
Semana de 06/09 a 10/09 
 
Apostila SP faz escola – Volume 2 
 
Abra a apostila na página 20 – ATIVIDADE 3- E POR FALAR EM AVIÃO 
  Exercício 1 – Siga as instruções corretamente e faça o seu avião! Observe os verbos. Em que 
modo verbal eles estão?  
 
Pesquise sobre os modos verbais. 
 
Páginas 21 e 22 – Exercícios: 2, 4, 5. (Nessa atividade você deverá responder em uma folha de 
caderno e grampear na página 21 da apostila). Capriche na letra! 
 
 
Explicação e correção nos plantões presenciais na escola. É obrigatório o uso de máscara e 
trazer seu material. 
 



 

SP FAZ ESCOLA - CADERNO DO ALUNO - VOLUME 2. 

 
 

CIÊNCIAS 

 
 

 

 

HISTÓRIA 

 

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 3: SISTEMA NERVOSO E INTERAÇÃO ENTRE 
OS SISTEMAS LOCOMOTOR (OU ESQUELÉTICO) E NERVOSO – PÁGINAS 76/78 

O organismo humano pode ser definido como um conjunto de sistemas que estão interligados 
para seu funcionamento como um todo.   

Responda: O que você sabe sobre o Sistema Nervoso? Pense a respeito e registre as ideias e 
conhecimentos que tem sobre esse sistema.  

Atividade 1 – Sistema Nervoso: Composição e funcionamento geral – Página 76 
Responda às questões 1, 2 e 3 da página 76.  

Atividade 2 – Sistema Nervoso e coordenação das ações motoras – Página 77 Para 

fazer esta atividade, você deverá fazer a brincadeira “Morto-vivo”.  

Morto-vivo é uma brincadeira onde um grupo de crianças escolhe quem vai ser o chefe através 
de sorteio, par ou ímpar, entre outros. Ele é quem virá de frente para as demais crianças, 
começando a dar os comandos, que todas as demais deverão obedecer. As crianças 
participantes devem ficar uma ao lado da outra, enquanto o chefe fica na frente dessa fila 
olhando para todos eles e observando seus movimentos. Quando o chefe disser “VIVO” as 
crianças devem ficar de pé, mas quando disser “MORTO” as crianças devem ficar agachadas. 
Quem se enganar com o comando deve sair da brincadeira até ficar só um que será o 
vencedor.  

Após a brincadeira, responda às questões 1 e 2, da página 78.  

Atividade 3 – Vamos aprofundar nossos conhecimentos – Página 78  
Responda à questão 1 da página 78.  

Atividade 4 – Articulação entre os Sistemas nos animais – Página 78 
Responda à questão 1 da página 78. 

2º Semana de Setembro - ATIVIDADE 6.1 – pág.  110 

6.1. – Leia as orientações. Faça uma pesquisa sobre os Povos Indígenas do Brasil.  
(Tribos, Cultura indígena, línguas indígenas, religião, arte e sociedade.) 

Sugestão de site para a pesquisa: https://www.todamateria.com.br/indios-brasileiros/ 

 



 

Dúvidas: procurar a professora pelo WhatsApp, acompanhe as orientações no grupo de sua Série ou 

procure a escola. 

 

GEOGRAFIA 

 
  
 

ARTE 

 
 

 

2° SEMANA DE SETEMBRO 

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 2 - OS ELEMENTOS E SUA IMPORTÂNCIA 

NOS MAPAS, página 99.  

Pesquisar: Como podemos definir o que é escala no mapa. 

Qual a diferença entre escala gráfica e escala numérica nos mapas. Dê um 

exemplo de cada. 

Copiar no caderno e em uma folha para entregar, com seu nome e série. Cole 

ou grampeie no caderno do aluno SP FAZ ESCOLA, volume 2. 

 

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

ESCOLA MUNICIPAL “E. M. EMILIA MIRANDA BORGES PEREIRA” 

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM II 

 

ATIVIDADE 4 – AÇÃO EXPRESSIVA II página 10. 
  

 Pesquisar sobre a origem dos figurinos de danças folclóricas.  
 Escolha 3 (três) danças e anote no caderno conforme abaixo: 
  

 Nome da dança: 
 Como é o figurino / roupa: 
 Como são os acessórios ou adereços: 
 
 Agora leia o que anotou sobre o figurino e acessórios das danças. Escreva na folha do 
caderno o que percebeu em semelhança ou diferença existentes.  
                                                                                                 
Link sugerido    

   

Figurino 
 https://www.youtube.com/watch?v=bKN9FIKmis8   

 http://revistaponto.com.br/arte-e-cultura/artes-cenicas/a-historia-do-figurino-revisitada/  

 

Danças  
 
https://www.youtube.com/watch?v=FJVj1kT0G_E  
https://www.youtube.com/watch?v=7sSan704qAc  
https://www.youtube.com/watch?v=kd11DeusrMc  
https://www.youtube.com/watch?v=5zKJhAED-6k  
https://www.youtube.com/watch?v=1Kgeu4rLPkM  



 

 

EDUCACÃO FÍSICA 

QUERIDOS ALUNOS 

SEGUE ALGUMAS ORIENTAÇÕES PARA A ATIVIDADES DA APOSTILA 

FAVOR REALIZAR AS ATIVIDADES EM FOLHA SEPARADA OU ALMAÇO, COLOCAR A 

DISCIPLINA NOME E SÉRIE. 

 

SEGUNDA SEMANA DE SETEMBRO, APÓS REALIZAR A PESQUISA SOBRE O TIPO DE 

GINÁSTICA, FAÇA UM BREVE RELATO SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS TIPOS DE 

GINÁTICAS. (RELATE QUAIS CAPACIDADES FÍSICAS É MAIS PREDOMINANTE PARA CADA 

ATIVIDADE.) 

 


