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6º ano

Apostilas São Paulo Faz Escola

Orientações para estudos

4º Bimestre.
Caro estudante, para esse bimestre você recebeu as apostilas do “SP Faz escola”

volume 3. É importante que cuide muito bem delas e COLOQUE SEU NOME
COMPLETO E SUA SÉRIE NA CONTRA CAPA, pois você deverá entregá-las para que
os professores verifiquem as atividades e atribuam sua nota para este bimestre.

WhatsApp da escola: (11) 94315-3581.

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.



PORTUGUÊS

(LIPT E GRAMÁTICA)

Orientações aos alunos

Apostila SP FAZ ESCOLA - VOLUME 3

1ª ORIENTAÇÃO DE OUTUBRO ( 04/10 a 15/10)

Abra a apostila na página 18

ATIVIDADE 1 - Oralidade, Escrita , Representação

Texto 1 - Analise as duas figuras e responda às questões 1, 2, 3.

Acesse o link sugerido na questão 1 para conhecer mais sobre as imagens.

https:/commons.wikimedia.org/wiki/File:Grécia Antiga.png

Pode responder na própria apostila ou se preferir, responda em uma folha de caderno,
em seguida grampear a folha das respostas na página 18 da apostila.

Páginas: 19, 20, 21 ,22

Texto 2 - Fazer a leitura do texto “ Roteiro: A esfinge e o oráculo de Apolo.

Pesquise no dicionário ou na internet o significado das palavras: esfinge, oráculo,
helênica, ferocidade e guampas.

Explicação e correção nos plantões presenciais na escola. É obrigatório o uso de
máscara e trazer seu material.



MATEMÁTICA

(TEORIA E GEOMETRIA)

APOSTILA SÃO PAULO FAZ ESCOLA VOL.2

1º ORIENTAÇÃO DE OUTUBRO - 04/10 A 15/10

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 4.

ATIVIDADE 1 E 2 - LOCALIZAÇÃO NO PLANO  E POLÍGONOS NO PLANO
CARTESIANO.

LEIA O TEXTO E OS ENUNCIADOS DOS EXERCÍCIOS com atenção para poder
resolver os exercícios.

Descrever a localização de pessoas e objetos no espaço, utilizando termos como à
direita, à esquerda , em frente , atrás, vertical e horizontal.

Fazer os exercícios das páginas  56,57 e 58.

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 5.

ATIVIDADE 1 E 2-Explorando triângulos e Os triângulos e a arte .

PESQUISE o que vem a ser “ triângulos equiláteros , isósceles e escalenos” e Triângulo
acutângulo, obtusângulo e retângulo , para poder preencher as tabelas das paginas 58 e
59.

APOSTILA SÃO PAULO FAZ ESCOLA VOL.2

1º ORIENTAÇÃO DE OUTUBRO - 18/10 A 26/10.

ATIVIDADE 3 - Os triângulos nas construções .

LEIA AS ATIVIDADES COM ATENÇÃO e com as pesquisas já feitas da orientação
anterior , responda às questões :3.1, 3.2, 3.3, 3.4 das páginas 60 e 61.

ATIVIDADE 4 E 5- Identificando quadrilátero e explorando quadrilátero.

FAÇA UMA PESQUISA sobre os NOMES DOS QUADRILÁTEROS  para realizar os
exercícios 4.1,4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 das  páginas 6.1, 6.2 e 6.3.

APOSTILA SÃO PAULO FAZ ESCOLA VOL.2

3º ORIENTAÇÃO DE NOVEMBRO- 01/11 A 12/11.



SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 6.

ATIVIDADE 2 - INTERPRETANDO INFORMAÇÕES EM TABELAS E GRÁFICOS.

ATIVIDADE 3 - DIVULGANDO INFORMAÇÕES .

LEIA COM ATENÇÃO A TABELA , OS GRÁFICOS E AS INFORMAÇÕES  necessárias
para poder responder as questões 2.1, 3.1 e 3.3 das páginas 63,64, 65 e 66.

APOSTILA SÃO PAULO FAZ ESCOLA VOL.3

4º ORIENTAÇÃO DE NOVEMBRO- 16/11 A 26/11.

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 1 e 2.

ATIVIDADE 1 - Fração : parte - todo

ATIVIDADE 2 - Problemas de partilha em duas partes desiguais.

LEIA as instruções dos exercícios, dos problemas e observe as figuras com atenção
para poder resolver as questões .

IMPORTANTE : O número de cima é chamado de
NUMERADOR, e o número de baixo é chamado de
DENOMINADOR

Páginas 57,58 e 59. Exercícios 1.1, 1.2 e 1.3.



CIÊNCIAS



HISTÓRIA

ORIENTAÇÕES para Outubro 6º anos - Para as atividades de
História propostas no CADERNO SP FAZ ESCOLA - Volume 3

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 1 – A CIDADANIA E AS FORMAS DE
GOVERNO NA ANTIGUIDADE CLÁSSICA

Primeira Semana de Outubro
Atividade 1.1. - Leia o texto sobre “Cidadania” e responda às questões a,
b, c, d e e propostas no exercício 1.1. pág. 100.

Segunda Semana de Outubro
Atividade 1.2. - Leia e faça a "Entrevista sobre cidadania" com duas
pessoas, respondendo às questões propostas no exercício 1.2 págs. 100 e
101. (realizar somente a parte I. da questão a)

Terceira Semana de Outubro
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.

Quarta Semana de Outubro
Atividade 3.1. - Analise as fontes históricas da pág. 102 e responda às
questões a e b da pág. 103.

Atenção: As atividades deverão ser feitas em seu caderno de História e
apresentadas na escola quando solicitado.

Dúvidas, procurar a professora, a escola e acompanhar as orientações no
grupo da sua sala no Whatsapp.



GEOGRAFIA

6º ano

1ª Orientação Outubro (04/10 a 15/10)

ATIVIDADE 1

2.3 - ESTAÇÕES DO ANO (página 90)

Leia o texto e acesse o link sugerido:
https://atlasescolar.ibge.gov.br/a-terra/nosso-planeta-no-universo.

Responder às questões: a, b, c, d, e (página 91).

Registre no seu caderno.

ATIVIDADE 2

2.4 – FUSOS HORÁRIOS (página 91).

Leia o texto e acesse o link sugerido: https://fusohoráriomundial.com.br. E
responda as questões: a, b, c, d, e, f da (página 91)

2º Orientação de Outubro ( 18/10 a 26/10)

2.5 – ZONAS CLIMÁTICAS DA TERRA: INCIDÊNCIA DE RAIOS
SOLARES (página 92) volume 3.

ATIVIDADE 1:

Pesquise: O que são as Zonas Climáticas da Terra.

O que é Clima. Quais os tipos de Climas predominantes no Brasil.

Acesse o link sugerido: http://clima.cptec.inpe.br/

Copiar em uma folha e grampeie ou cole na página 92 do Caderno Do
Aluno SP FAZ ESCOLA, VOLUME3.

http://clima.cptec.inpe.br/




ARTE

1ª ORIENTAÇÃO DE OUTUBRO (04/10 a 15/10)
CADERNO VOLUME 3

LINGUAGEM TEATRAL - SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM I

Leia o texto ARTE da página 4.

ATIVIDADE 1 – SONDAGEM – página 4 e 5.

Pesquise e registre no caderno sobre:
Aderecista, cenógrafo, sonoplasta, performance e esquetes.
Responder todas as questões. (1ª a 11ª)

Link dos vídeos indicados

Esquete Teatral "Milho aos Pombos"
https://www.youtube.com/watch?v=c4ofEKuTrHw

Esquete de Marcos Casuo.
https://www.youtube.com/watch?v=IlxI7QgONeU&t=347s

2ª ORIENTAÇÃO DE OUTUBRO (18/10 a 26/10)
CADERNO VOLUME 3

LINGUAGEM TEATRAL - SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM I

ATIVIDADE 2 – APRECIAÇÃO – página 5 e 6.

Veja e aprecie na página 5 a representação de sentimentos na linguagem teatral
– gestualidade - como mostra a imagem 1 – Brava, 2 - Chateada e 3 – Surpresa.

Veja e aprecie na página 6 a representação de figurinos, adereços e maquiagem
na linguagem teatral – personagens – como mostra a imagem 1, 2 e 3.

Veja e aprecie na página 6 a representação de cena e luz na linguagem teatral –
cenário e iluminação – como mostra a imagem 1, 2 e 3.

Faça uma observação comparativa das imagens para responder às questões
1 – Cada imagem mostra um personagem. O lugar onde estão é aberto ou fechado?
2 – Suas roupas são comuns ou caracteriza o personagem? Que personagem é esse?
3 – A iluminação é natural (sol e lua) ou artificial (velas, lâmpadas e holofotes)?
4 – Qual das imagens tem uma iluminação de teatro das sombras?
5 – Escreva o que você vê na cena apresentada na última imagem (3) da página 6.

https://www.youtube.com/watch?v=c4ofEKuTrHw
https://www.youtube.com/watch?v=c4ofEKuTrHw
https://www.youtube.com/watch?v=IlxI7QgONeU&t=347s


Links indicados

Improvisação/jogo cênico – Só perguntas
https://www.youtube.com/watch?v=dWYRzJ3LKMU

Performance - Cegos
https://www.youtube.com/watch?v=ZVfnS4UWeRE

Esquete – Que remédio? Parafernalha
https://www.youtube.com/watch?v=n9iTaU498d4

Comédia e Farsa – O Médico Saltador
https://www.youtube.com/watch?v=aiGtcnWk80E

Cenário/Iluminação – Os saltimbancos
https://www.youtube.com/watch?v=WSuwCY7YPf0

Circo contemporâneo – Cirque du Soleil – Ovo
https://www.youtube.com/watch?v=aAh5XA_4S3o

https://www.youtube.com/watch?v=dWYRzJ3LKMU
https://www.youtube.com/watch?v=ZVfnS4UWeRE
https://www.youtube.com/watch?v=n9iTaU498d4
https://www.youtube.com/watch?v=aiGtcnWk80E
https://www.youtube.com/watch?v=WSuwCY7YPf0
https://www.youtube.com/watch?v=aAh5XA_4S3o


EDUCAÇÃO FÍSICA

6º ANO

ORIENTAÇÃO OUT/2021 – SÃO PAULO FAZ ESCOLA – VOLUME 3

EDUCAÇÃO FÍSICA

PROF CINTIA

ATLETISMO

O formato moderno do atletismo, conta com as seguintes provas oficiais:
· Corridas: rasas, com barreiras, com obstáculos
· Marcha atlética
· Revezamentos
· Saltos
· Arremesso e Lançamentos
· Combinada

Em cada uma dessas provas há um total de 20 modalidades diferentes. Tais
modalidades se diferenciam, por exemplo, pelo tamanho dos percursos e equipamentos
utilizados.

Agora você fará uma pesquisa sobre a modalidade CORRIDAS, escreva sobre cada
tipo de corrida (rasa, fundo, com  barreiras, com obstáculos)


