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

5ª ORIENTAÇÃO DE SETEMBRO - 30/08 a 03/09 

6° ANO 

LIPT e GRAMÁTICA CONTEXTUALIZADA 

 

 

NOME:______________________________________________6° _________ 

 

 

ORIENTAÇÕES: 

 

 Atividade 3- E POR FALAR EM AVIÃO – páginas: 20 e 21. Siga as instruções e 

faça o seu avião ( exercício 1).  

 

- Fazer uma pesquisa sobre VERBOS para responder o exercício de número 2 ( 

alternativas a, b e c) – página: 21. 

 

- Responder o exercício de número 4 com base na pesquisa dos verbos e de 

acordo com as imagens ilustrativas do exercício número 1 – página:21. 

 

ATENÇÃO :Favor responder todas as atividades numa folha, 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 

 

1ª SEMANA DE SETEMBRO – 30/08 – 10/09 

 

Atividade 5.1 – pág. 108, 109 e 110 

5.1. – Leia os textos das págs. 108 e 109 do caderno do aluno SP FAZ 

ESCOLA elabore a tirinha (história em quadrinho) sobre o Código de 

Hamurabi proposto na (questão a) da pág.109 e responda o que se pede na 

(questão b), pág.110 

 

 
 

Atenção – Responda as questões 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. 

 



APOSTILAMENTO SÃO PAULO FAZ ESCOLA.  

5ª SEMANA - 30 DE AGOSTO A 05 DE SETEMBRO - ATIVIDADE 05 – 

GEOGRAFIA - (6º ANOS) – PROFESSORA CÁTIA 

ORIENTAÇÕES DAS ATIVIDADES COM AS APOSTILAS DURANTE O 3º 

BIMESTRE - DE 28 DE JULHO A PRIMEIRA SEMANA DE SETEMBRO. 

 TODO CONTEÚDO INDICADO DEVERÁ SER LIDO E AS ATIVIDADES 

REALIZADAS PELOS ALUNOS DEVERÃO CONTER: NOME COMPLETO, 

NÚMERO E ANO, TURMA, PODENDO SER EM FOLHA DE CADERNO PARA 

FACILITAR A CORREÇÃO E MANUSEIO DO PROFESSOR E DO DISCENTE NO 

RETORNO ÀS AULAS PRESENCIAIS. 

*A APOSTILA TERÁ SEU CONTEÚDO DIVIDIDO EM 4 PARTES E

TRANSFORMADAS A NÍVEL DE PESQUISAS CONTEUDISTAS POIS SE 

TRATA DE UMA REVISÃO DOS CONTEÚDOS TRABALHADOS NO 1º E 2º 

BIMESTRE EM NOSSOS ROTEIROS.  

5ª SEMANA - DE 30 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO - atividade 05 – 

O aluno DEVERÁ fazer a leitura das páginas 94, 95, 96, 97 e 98, referente: 

RETOMADA DE CONHECIMENTOS: POSIÇÃO RELATIVA ENTRE OS 

MUNICÍPIOS 

 ATIVIDADES 

RESPONDER ÀS QUESTÕES PROPOSTAS NO SEU CADERNO DA PÁGINA 

97. 

VÍDEO SUGERIDO: 

https://www.youtube.com/watch?v=tR_rXa4BdpE Este vídeo visa auxiliar à 

estudantes dos sextos anos, os fundamentos da Cartografia, como ela funciona 

para determinar a sua localização no espaço geográfico. 

Bons estudos. 

[Digite aqui] 
EM PAULO FREIRE 

https://www.youtube.com/watch?v=tR_rXa4BdpE


CIÊNCIAS – 6º ANO 

APOSTILA SP FAZ ESCOLA – VOLUME 2 

5ª ORIENTAÇÃO DE SETEMBRO – 2021 

PROFESSORA SANDRA CARVALHO 

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 3: SISTEMA NERVOSO E INTERAÇÃO ENTRE OS 

SISTEMAS LOCOMOTOR (OU ESQUELÉTICO) E NERVOSO 

ATIVIDADE 5- SISTEMA SENSORIAL – Página 79 

O Sistema Sensorial é um conjunto de órgãos dotados de células especiais chamadas de 

receptores. Através dos receptores, o indivíduo capta estímulos e informações do ambiente 

que o cerca e do seu próprio corpo. Os estímulos são transmitidos na forma de impulsos 

elétricos até o sistema nervoso central. 

Estímulos ambientais são estímulos que afetam os seres vivos e os fazem responder a 

esse estímulo, ou seja, estímulo ambiental é toda a informação que é captada ou que afeta 

os seres vivos presente naquele ambiente. 

Pesquise quais são os cinco componentes do sistema sensorial. 

Responda às questões da página 79 – Sistema Sensorial. 

Fontes para pesquisa: 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-sensorial.htm 

https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/os-cinco-sentidos.htm 

https://educacao.uol.com.br/disciplinas/biologia/sistema-sensorial-orgaos-captam-

estimulos-e-informacoes.htm 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo_(fisiologia) 

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.

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-sensorial.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/os-cinco-sentidos.htm
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/biologia/sistema-sensorial-orgaos-captam-estimulos-e-informacoes.htm
https://educacao.uol.com.br/disciplinas/biologia/sistema-sensorial-orgaos-captam-estimulos-e-informacoes.htm
https://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo_(fisiologia)
mailto:devolversandraciencias@outlook.com


PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
E.M. PROFESSOR EDUCADOR PAULO FREIRE 
Profª Lilian Ribeiro (WhatsApp: (15) 99168 2337) 

Disciplina: Teoria da Matemática    6º Ano  
5ª Orientação -  Setembro (30/08/2021 à 03/09/2021) 

sData Descrição da Atividade Recurso Material a ser utilizado na aula 

1ª aula 

- Abra sua apostila “SP FAZ ESCOLA” VOLUME 1 

na página:  25; 

- Para a nossa 1ª atividade, iremos resolver a 

Atividade 2: EXPRESSÕES NUMÉRICAS, onde será 

trabalhado o reconhecimento que em uma igualdade 

matemática não se altera ao adicionar, subtrair, 

multiplicar ou dividir os seus dois membros, 

compreendendo a organização na resolução das 

expressões numéricas. 

. Sendo assim, sugiro que assistam os vídeos abaixo: 

https://youtu.be/2AyWt7YM7kU 

- Apostila “SP FAZ ESCOLA” 

VOLUME 1; 

- Vídeo disponível no 

YouTube; 

- Esclarecimento de dúvidas: 

atendimento pelo WhatsApp 

e/ou durante os plantões de 

dúvidas na escola. 

(Observação: os plantões 

deverão ser agendados com 

antecedência na escola).  

- Caderno e lápis para anotar os 
principais pontos do conteúdo 
abordado no vídeo; 

2ª aula 

- Abra sua apostila “SP FAZ ESCOLA” VOLUME 1 

na página 25; 

- Explicação das atividades através de vídeo gravado 

pela Professora e enviado no grupo de WhatsApp; 

- Apostila “SP FAZ ESCOLA” 

VOLUME 1; 

- Vídeo disponível no grupo de 

WhatsApp; 

- Esclarecimento de dúvidas: 

atendimento pelo WhatsApp 

e/ou durante os plantões de 

dúvidas na escola. 

(Observação: os plantões 

deverão ser agendados com 

antecedência na escola).  

- Caderno e lápis para anotar os 
principais pontos do conteúdo 
abordado no vídeo. 

https://youtu.be/2AyWt7YM7kU


PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
E.M. PROFESSOR EDUCADOR PAULO FREIRE 
Profª Lilian Ribeiro (WhatsApp: (15) 99168 2337) 

Disciplina: Teoria da Matemática    6º Ano  
5ª Orientação -  Setembro (30/08/2021 à 03/09/2021) 

3ª aula 

- Abra sua apostila “SP FAZ ESCOLA” VOLUME 1 
na página 25; Para essa aula iremos resolver a 
ATIVIDADE 2: EXPRESSÕES NUMÉRICAS. 

EXERCÍCIOS: 2.1 e 2.2 

- Apostila “SP FAZ ESCOLA” 

VOLUME 1; 

- Vídeo disponível no grupo de 

WhatsApp; 

- Esclarecimento de dúvidas: 

atendimento pelo WhatsApp 

e/ou durante os plantões de 

dúvidas na escola. 

(Observação: os plantões 

deverão ser agendados com 

antecedência na escola).  

- Folha para realizar a resolução 

da atividade. Não se esqueça 

de colocar seu nome 

completo, ano, página e 

número da atividade. Essa 

folha deverá ser entregue para 

a Professora na escola, ou 

enviada através de foto pelo 

WhatsApp. 

4ª aula 

- Abra sua apostila “SP FAZ ESCOLA”  VOLUME 1, 
página 25. Para essa aula iremos resolver a 
ATIVIDADE 2: EXPRESSÕES NUMÉRICAS. 

EXERCÍCIOS: 2.3 e  2.4  

- Apostila “SP FAZ ESCOLA” 

VOLUME 1; 

- Vídeo disponível no grupo de 

WhatsApp; 

- Esclarecimento de dúvidas: 

atendimento pelo WhatsApp 

e/ou durante os plantões de 

dúvidas na escola. 

(Observação: os plantões 

deverão ser agendados com 

antecedência na escola).  

- Folha para realizar a resolução 

da atividade. Não se esqueça de 

colocar seu nome 

completo, ano, 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 
Profª Lilian Ribeiro (WhatsApp: (15) 99168 2337) 

Disciplina: Teoria da Matemática    6º Ano  
5ª Orientação -  Setembro (30/08/2021 à 03/09/2021) 

5ª aula 

- Abra sua apostila “SP FAZ ESCOLA” VOLUME 1, 

na página 25. Para essa aula iremos resolver a 

ATIVIDADE 2: EXPRESSÕES NUMÉRICAS. 

EXERCÍCIO: 2.5 

- Apostila “SP FAZ ESCOLA” 

VOLUME 1; 

- Vídeo disponível no grupo de 

WhatsApp; 

- Esclarecimento de dúvidas: 

atendimento pelo WhatsApp 

e/ou durante os plantões de 

dúvidas na escola. 

(Observação: os plantões 

deverão ser agendados com 

antecedência na escola).  

- Folha para realizar a resolução 

da atividade. Não se esqueça de 

colocar seu nome 

completo, ano, 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 

Profª Fernanda Borgatto (WhatsApp: (15) 99704 7011) e Profª Lilian Ribeiro (WhatsApp: (15) 99168 2337) 
Disciplina: Geometria    6º Ano   

5ª semana -  Setembro (30/08/2021 à 03/09/2021) 

Data Descrição da Atividade Recurso Material a ser utilizado na aula 

1ª aula 

- Abra sua apostila “SP FAZ 

ESCOLA”  VOLUME 2, na 

página 54 e 55; 

- Para esta atividade, iremos 

reconhecer a abertura do ângulo 

como grandeza associada às 

figuras 

geométricas. https://youtu.be/nA

vqZSglTmA 

https://youtu.be/quAoTBUSK5A 

- Apostila “SP FAZ ESCOLA” VOLUME 2; 

- Vídeo disponível no YouTube; 

- Esclarecimento de dúvidas: atendimento 

pelo WhatsApp e/ou durante os plantões de 

dúvidas na escola. (Observação: os plantões 

deverão ser agendados com antecedência 

na escola).  

- 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 54 e 55; 

- Explicação das atividades 

através de vídeo gravado pela 

Professora e enviado no grupo 

de WhatsApp; 

- Escolha um espaço da sua 

casa e registre onde os ângulos 

estão presentes. Você pode 

fotografar ou desenhar.  

- Apostila “SP FAZ ESCOLA” VOLUME 1; 

- Vídeo disponível no grupo de WhatsApp; 

- Esclarecimento de dúvidas: atendimento 

pelo WhatsApp e/ou durante os plantões de 

dúvidas na escola. (Observação: os plantões 

deverão ser agendados com antecedência 

na escola).  

- Folha para realizar a resolução 

da atividade. Não se esqueça de 

colocar seu nome 

completo, ano e a 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/nAvqZSglTmA
https://youtu.be/nAvqZSglTmA
https://youtu.be/quAoTBUSK5A


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

Profª Fernanda Borgatto (WhatsApp: (15) 99704 7011) e Profª Lilian Ribeiro (WhatsApp: (15) 99168 2337) 
Disciplina: Geometria    6º Ano   

5ª semana -  Setembro (30/08/2021 à 03/09/2021) 

- Realize a atividade 2.3 da 

página 55, onde será necessário 

a utilização do transferidor. Se 

você não possui, segue abaixo p 

link do transferidor 

online: https://pt.piliapp.com/prot

ractor/ e ou do transferidor 

imprimível: https://assets.piliapp.

com/s3pxy/protractor/protractor.

pdf, utilize aquele que você 

melhor se adaptar. 

- Folha para realizar a resolução 

da atividade . Não se esqueça de 

colocar seu nome 

completo, ano e a página e 

número da atividade. Essa 

folha deverá ser entregue para 

a Professora na escola, ou 

enviada através de foto pelo 

WhatsApp 

https://pt.piliapp.com/protractor/
https://pt.piliapp.com/protractor/
https://assets.piliapp.com/s3pxy/protractor/protractor.pdf
https://assets.piliapp.com/s3pxy/protractor/protractor.pdf
https://assets.piliapp.com/s3pxy/protractor/protractor.pdf


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

EM. “EDUCADOR PROF. PAULO FREIRE" 

PLANEJAMENTODE AULA 
    DISCIPLINA: Educação Física        6º ANO 

  PROFESSOR: Marcos     DATA: 30 de agosto a 03/09/21 

CONTEÚDO HABILIDADES METODOLOGIA RECURSO DIDÁTICO AVALIAÇÃO 

Apostila SP faz escola: 

*Atividade 9 – O show da
galera!  Agora faça uma breve 
pesquisa sobre:  
- Grafite, 
- DJ, 
- MC, 
- B-boy/B-girl. Pg. 43 

*Atividade 10 – O que eu
aprendi? Pg. 43 e 44. O aluno 
vai responder um questionário 
de como foi sua experiência 
com o conteúdo de dança. 

Experimentar, fluir e 
recriar danças 
urbanas, 
identificando seus 
elementos 
constitutivos (ritmos, 
espaço, gestos). 

As atividades serão 
realizadas 
individualmente, através 
de pesquisas e troca de 
experiências. 

*apostila SP faz escola,
*livros didáticos,
*internet,
*aparelho de som,
*celular.

*participação do
aluno. 



ORIENTAÇÕES DO CADERNO DO ALUNO SP FAZ ESCOLA 

2º VOLUME - 2021 

DISCIPLINA: ARTE      - PROFª MICHELE 

5ª ATIVIDADE 3º Bimestre  

COMPONENTE CURRICULAR: ARTE ANO ESCOLAR: 6 ANO 

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM II 

ATIVIDADE 1 - SONDAGEM 

CONTEÚDO 

● Danças folclóricas

PROCEDIMENTO 

ATIVIDADE 1 

● Pesquise e responda as perguntas do 01 à 11 do livro da página 11 e 12.

  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.



EXPLICAÇÕES DE INGLÊS PARA 6º ANO, 4ª SEMANA DE AGOSTO-

TEACHER NOEMI 

ACTIVITY 7 

Caros alunos: seres vivos necessitam de  certas condições para viver, tais 

como: temperatura, ar, água, luz solar, e alimento. Preencher abaixo, na apostila 

assim: 

a-Oxygen e carbono dioxide,   ideal temperature, 

 living cells,   

source of energy,   

source of energy to grow,   

reproduce  

and move. 

c-Com as palavras em azul, preencher do que cada ser precisa. 

EXPLICAÇÕES DE INGLÊS PARA 6º ANO, 1ª SEMANA DE SETEMBRO- TEACHER 
NOEMI 

ACTIVITY 8 

R 

Escolha um ser vivo para observar: planta, pessoa ou animal. Indique as características 
que indiquem que ele está vivo. Olhe o exemplo e preencha abaixo. 

Este organismo vivo é uma arara. Corpo coberto de penas, tem 2 pernas para se mover, 
pode andar e voar, vive em florestas, gosta de comer frutas, um fato interessante é que 
as araras tem uma só parceira durante toda a vida. 

Faça sua pesquisa e preencha como fiz aqui. Good luck! 


	6º ano portugues sarita 5ª orient
	6º ano hist anderson 5ª orientação
	6º ano geografia catia 5ª orient
	6º ano ciencias sandra 5ª orientação
	6º ano tm lilian 5ª orient
	6º ano geometria lilian 5ª orient
	6º ano ed fis marcos 5ª orien
	6º ano ingles noemi 5ª orientação

