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

8ª ORIENTAÇÃO DE SETEMBRO -  

6° ANO 

LIPT e GRAMÁTICA CONTEXTUALIZADA 

 

 

NOME:______________________________________________6° _________ 

 

 

ORIENTAÇÕES: 

 

- Reforçando a atividade 7- Divulgar é preciso - página: 25. Fazer a leitura. 

 

- Responder as atividades a, b e c da questão número 1. 

 

- Fazer a leitura da atividade 2 ( O que é Flyer?). 

 

- Pesquisar sobre VERBOS (conceito ). 

 

     

 

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

 

4ª SEMANA DE SETEMBRO – 20/09 – 17/09 

Pesquisa: 

Agora faça uma pesquisa sobre o Alfabeto Fenício: 

- Localização dos fenícios 

- Finalidade do alfabeto 

- Descrição do alfabeto fenício 

- Evolução do alfabeto até os dias atuais 

 

5ª SEMANA DE SETEMBRO – 27/09 – 30/09 

Escolha 2 dos povos estudados: sumérios, egípcios, incas, maias, astecas, 
povos indígenas brasileiros e fenícios. E faça dois desenhos representando 
cada um dos povos que você escolheu. 
 
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 ANO 

APOSTILA SP FAZ ESCOLA – VOLUME 2 

8ª ORIENTAÇÃO DE SETEMBRO – 2021 

PROFESSORA CÁTIA REJANE 

ATIVIDADE 03 E 04 DA PÁGINAS 89 E 90  

RELEIA A ATIVIDADE 03 E 04 SOBRE FORMAS DE ORIENTAÇÃO E 

DESENVOLVA UM TEXTO (UMA REDAÇÃO) SOBRE A BÚSSOLA. 

LEMBRETE! A REDAÇÃO DEVERÁ SER FEITA NO CADERNO E 

MANUSCRITA. PODE CONTER IMAGENS OU DESENHOS RELATIVOS AO 

TEMA PROPOSTO. 

FONTES PARA PESQUISA: 

VÍDEOS SUGERIDOS: 

https://www.youtube.com/watch?v=se6vBjgsRuw - A origem da Bússola 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DdgLuzQ8b18 - O campo magnético 

terrestre é utilizado para orientar o funcionamento das bússolas. A partir 

do alinhamento da agulha magnetizada que utilizamos na bússola, com as 

linhas de campo da Terra, é possível se orientar dentro do planeta. A 

questão explora a orientação da bússola no campo magnético terrestre.  

https://www.youtube.com/watch?v=tafkCcxbb5g - Como usar uma bússola 
 

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://www.youtube.com/watch?v=se6vBjgsRuw
https://www.youtube.com/watch?v=DdgLuzQ8b18
https://www.youtube.com/watch?v=tafkCcxbb5g
mailto:catiarsok@outlook.com


CIÊNCIAS – 6º ANO  

APOSTILA SP FAZ ESCOLA – VOLUME 2 – MAIRINQUE 2021 

8ª ORIENTAÇÃO – SEMANA DE 20 DE SETEMBRO A 24 DE SETEMBRO 

PROFESSORA SANDRA CARVALHO 

Sistematizando o conhecimento: Revisão 

 

ATIVIDADADE 1 – LEITURA DO TEXTO “ORGANIZANDO OS SERES VIVOS” - Página 

75 

Após fazer a leitura do texto, responda as seguintes perguntas: 

1) Como é formado o tecido cardíaco? 

 

2) Quais são os órgãos do Sistema Digestório? 

 

3) Complete as frases a seguir: 

 

a) As células trabalham em ______________, constituindo os _______________. 

Cada _______________ tem seus grupos de tecidos, que por sua vez, ao se 

unirem, formarão os ___________________ do nosso corpo. 

 

b) Cada órgão do Sistema Digestório tem a sua função, para que possamos nos 

alimentar e ter _________________ necessários no nosso 

____________________. 

 

ATIVIDADADE 2 – Faça uma pesquisa sobre quais são os Sistemas do corpo humano e 
a função de cada um deles. 

 
Fontes para pesquisa: 
 
https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/corpo-humano.htm 
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/corpo-humano.htm 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/corpo-humano.htm 

 

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://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/corpo-humano.htm
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/corpo-humano.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/corpo-humano.htm
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 - 8ª Orientação de Setembro (20/09/2021 à 24/09/2021) 

 
 

AULA Descrição da Atividade Recurso Material a ser utilizado na aula 

1ª aula 
 

 e 
 

2ª aula 

- Abra sua apostila “SP FAZ ESCOLA” VOLUME 1 

nas páginas: 28 e 29 ; 

 

- Para estas atividades, iremos resolver a Atividade 

5: NÚMEROS PRIMOS E COMPOSTOS e Atividade 

6:NÚMEROS PRIMOS, onde reconheceremos 

números naturais primos e compostos. 

 

. Sendo assim, sugiro que assistam o vídeo abaixo: 

https://youtu.be/vP0SquC1gSU 

 

- Explicação das atividades durante os plantões, e 

esclarecimento de dúvidas através do WhatsApp. 

 

- Apostila “SP FAZ ESCOLA” 

VOLUME 1; 

 

- Vídeo disponível no 

YouTube; 

 

- Esclarecimento de dúvidas:  

pelo WhatsApp e/ou durante 

os plantões de dúvidas 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. 

 
 
 

 
 
 

3ª aula 

 
 
- Abra sua apostila “SP FAZ ESCOLA” VOLUME 1 
nas páginas 28 e 29, ATIVIDADE 5: NÚMEROS 
PRIMOS E COMPOSTOS 
 
- Explicação das atividades durante os plantões, e 
esclarecimento de dúvidas através do WhatsApp. 
 
 
EXERCÍCIOS: 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 

- Apostila “SP FAZ ESCOLA” 

VOLUME 1; 

 

- Esclarecimento de dúvidas:  

pelo WhatsApp e/ou durante 

os plantões de dúvidas 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. 

 
 
 

 
 

Apostila “SP FAZ ESCOLA” 
VOLUME 1; 
 

- Folha para realizar a resolução 

da atividade. Não se esqueça de 

https://youtu.be/vP0SquC1gSU


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 - 8ª Orientação de Setembro (20/09/2021 à 24/09/2021) 

 
 
 

4ª aula 

- Abra sua apostila “SP FAZ ESCOLA” VOLUME 1 
na página 29, ATIVIDADE 5: NÚMEROS PRIMOS 
 
- Explicação das atividades durante os plantões, e 
esclarecimento de dúvidas através do WhatsApp. 
 
EXERCÍCIO: 6.1 
 
 

- Esclarecimento de dúvidas:  
pelo WhatsApp e/ou durante 
os plantões de dúvidas na 
escola. (Observação: os 
plantões serão agendados 
pela escola e seguirão a 
ordem da lista de chamada). 

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 

 

 

-  Jogo Caça-primos: 
http://clubes.obmep.org.br/blog/jogo-caca-primos/ 
 
 

 

 

- Internet 

 

 

 

- Folha para relatar sobre o jogo. 

 

http://clubes.obmep.org.br/blog/jogo-caca-primos/


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

Prof.ª Fernanda Borgatto (WhatsApp: (15) 99704 7011) e Profª Lilian Ribeiro (WhatsApp: (15) 99168 2337) 
Disciplina: Geometria    6º Ano  - 8ª Orientação -  Setembro (20/09/2021 à 24/09/2021) 

 
Aula Descrição da Atividade Recurso Material a ser utilizado na aula 

   

 

 

 

 

1ª aula 

 

- Abra sua apostila “SP FAZ 

ESCOLA” VOLUME 2, nas 

páginas 58 e 59; 

 

- Para esta atividade, iremos 
identificar os triângulos e 
classificá-los quanto as medidas 
dos lados e dos ângulos. 
 
- Sendo assim, sugiro que 
assistam o vídeo abaixo: 
https://youtu.be/OELDzJsbNa8 
 

 

- Apostila “SP FAZ ESCOLA” VOLUME 2; 

 

- Vídeo disponível no YouTube; 

 

- - Esclarecimento de dúvidas:  pelo 

WhatsApp e/ou durante os plantões de 

dúvidas na escola. (Observação: os plantões  

serão agendados pela escola e seguirão a 

ordem da lista de chamada). 

 

 

- Caderno, lápis e folha para 

anotar os principais pontos do 

conteúdo abordado no vídeo. 

  

 

 

 

 

 

2ª aula 

- Abra sua apostila “SP FAZ 

ESCOLA” VOLUME 2, nas 

páginas 58 e 59; 

 

- Explicação das atividades 

durante os plantões e 

esclarecimentos de dúvidas 

através do WhatsApp; 

 

- Realize a ATIVIDADE 1: 

EXPLORANDO TRIÂNGULOS e 

a ATIVIDADE 2: OS 

TRIÂNGULOS E A ARTE. 

 

- Apostila “SP FAZ ESCOLA” VOLUME 2; 

 

 

 

- Esclarecimento de dúvidas:  pelo WhatsApp 

e/ou durante os plantões de dúvidas 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/OELDzJsbNa8


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: 20/09/21 a 24/09/21 

 
CONTEÚDO 

 
HABILIDADES 

 
METODOLOGIA 

 
RECURSO DIDÁTICO 

 
AVALIAÇÃO 

Apostila SP faz escola: 
Situação de aprendizagem 2 
– Desvendando o universo 
da ginástica de 
condicionamento físico. 
 
Atividade 3 – Exercícios e 
capacidades físicas. Pg. 45 
O aluno irá olhar para as 
imagens e descrever o nome 
do exercício e a sua 
capacidade física. 
 
Atividade 4 – Diferentes tipos 
de ginástica. Pg. 46. 
O aluno realizara uma pequena 
pesquisa citando diferentes 
tipos de Ginástica de 
Condicionamento Físico. 

(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. 

*apostila SP faz escola, 
*livros didáticos, 
*internet, 
*celular. 

*participação do 
aluno. 

 



 8º ATIVIDADE - Agosto 3º Bimestre  

COMPONENTE CURRICULAR: ARTE ANO ESCOLAR: 6º ano 

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

ATIVIDADE 2 - APRECIAÇÃO 

ATIVIDADE 4 – AÇÃO EXPRESSIVA II 

CONTEÚDO 

● Preconceito e estereótipo

PROCEDIMENTO 

ATIVIDADE 2 

• Assistir ao filme indicado – “ Billy Elliot “

ATIVIDADE 4 

• Pesquise e crie uma campanha contra o preconceito na dança.Faça

colagens ou desenhos trazendo mensagens que provoquem reflexões sobre

os estereótipos e o preconceito.

 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 LIPT 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.

ARTE - 6º ano





INGLÊS – 6º ANO 

 8ª ATIVIDADE - setembro 3º Bimestre 

COMPONENTE CURRICULAR: INGLÊS ANO ESCOLAR: 6º ano 

Página 36 

ACTIVITY 7 

a) Os seres vivos precisam de algumas condições para sobreviver chamadas de

fatores limites. Elas incluem: temperatura ideal, água, luz solar, ar e alimento

na temperatura certa para sobrevivência  . Considerando as organizações das

necessidades básicas abaixo. Escreva na chart as palavras mais importantes

relacionadas a cada tópico

b) Não precisa responder

c) Agora, complete a chart com os itens que cada ser vivo necessita para

sobreviver


	6º ano port sarita 8ª
	6º ano hist (8ª e 9ª)
	6º ano geo catia 8ª
	https://www.youtube.com/watch?v=se6vBjgsRuw - A origem da Bússola
	https://www.youtube.com/watch?v=tafkCcxbb5g - Como usar uma bússola

	6º ano ciencias sandra 8ª 
	6º ano tm lilian 8ª
	6º ano geom lilian 8ª
	6º ano ed fis marcos 8ª
	6º ano arte michele 8ª orient
	6º ano ingles



