
CADERNO DO ALUNO “SÃO PAULO FAZ ESCOLA”- VOLUME 3 

3ª ORIENTAÇÃO DE NOVEMBRO 

6°ANO 

LIPT e GRAMÁTICA CONTEXTUALIZADA 

 

 

Nome:_________________________________________6º ___________ 

 

 

 

ORIENTAÇÕES: 

 

- Atividade 3- Comparando textos- página:25. 

 

- Fazer a leitura do texto 3: O Minotauro ( Monteiro Lobato)- página:26. 

 

- Pesquisar sobre Foco Narrativo ( Conceito e tipos). 

 

- Responder as A,B, D e E do texto 3- página: 26. 

 

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

colocando nome e turma. Entregar na escola para a correção. Qualquer dúvida 

entrar em contato comigo, no grupo do whats app ou e-mail. 

 

Professora Sarita 



E.M PROFESSOR EDUCADOR PAULO FREIRE 

 
SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM    HISTÓRIA   6º ANO  

4º Bimestre 

 
A CIDADANIA E AS FORMAS DE GOVERNO NA 

ANTIGUIDADE CLÁSSICA 

 

3ª ORIENTAÇÃO: NOVEMBRO – 03/11 – 12/11 

Atividade 5.1.  

Leia o texto “Impérios” da pág. 103 e faça a pesquisa sobre os impérios na 
Antiguidade Ocidental, conforme a questão a na pág.103. 

Atividade 5.2.  

Leia o texto “Império Romano” da pág. 104 e responda às questões a, b e 
c da pág. 105. 

 
 
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 ºANOS 

APOSTILA SP FAZ ESCOLA – VOLUME 3 

3ª ORIENTAÇÃO DE OUTUBRO – 2021 

PROFESSORA CÁTIA REJANE 

ATIVIDADE 02 DA PÁGINA 89, 90 e 91  

LER PÁGINAS 92, 93, 94 - ATIVIDADE 3 –PROBLEMATIZANDO: DINÂMICA 
CLIMÁTICA. PESQUISE SOBREOS FENÔMENOS CLIMÁTICOS FURACÁO E 
EL NIÑO 

LEMBRETE! ! A PESQUISA 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=_SaNsxrkieI EL NIÑO - Evento que influencia 
chuvas e secas em boa parte do mundo ocorre há milhares de anos. Entenda 
como ele funciona e qual a sua relação com as mudanças climáticas causadas 
pelo homem.  

https://www.youtube.com/watch?v=GiJHlaA_DXE FURACÁO - Os furacões são 
ciclones tropicais que se formam no oceano Atlântico, próximo à linha do Equador, 
provocando as tempestades mais fortes e violentas do planeta.  

 
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=_SaNsxrkieI
https://www.youtube.com/watch?v=GiJHlaA_DXE
https://jovempan.com.br/programas/jornal-da-manha/estados-unidos-devem-ser-atingidos-por-pelo-menos-21-furacoes-nos-proximos-meses.html
mailto:catiarsok@outlook.com


CIÊNCIAS – 6º ANO 

APOSTILA SP FAZ ESCOLA – VOLUME 3 – MAIRINQUE 2021 

  
3ª ORIENTAÇÃO DE NOVEMBRO 

PROFESSORA SANDRA CARVALHO 

 
SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 3: SISTEMA MUSCULAR – Página 81 
 
          O Sistema Muscular é o conjunto de músculos presentes no corpo. Esses 
músculos são formados por células ou fibras que possuem a capacidade de contrair 
e relaxar, possibilitando o movimento voluntário e funcionamento dos órgãos internos. 
O esqueleto humano apresenta como principais funções a sustentação do corpo, 
proteção dos órgãos internos, reserva de sais minerais e produção de células 
sanguíneas. Temos, em geral, 206 ossos com tamanhos muitos 
diferentes. Os tendões conectam as extremidades dos músculos aos ossos ao 
passo que os ligamentos conectam ossos a outros ossos. 
 
Atividade 1- Conhecendo o Sistema Muscular – Página 81 
 
Responda às questões da Atividade 1 da página 81  
 
Atividade 2- Conhecendo o Sistema Ósseo – Página 82 
 
Responda os exercícios 1 e 2 da página 82. 
 
 

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. 

 

mailto:devolversandraciencias@outlook.com


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

Prof.ª Lilian Ribeiro 
Disciplina: Teoria da Matemática    6º Ano  

 

3ª Orientação  Novembro (03/11/2021 à 05/11/2021) 
AULA Descrição da Atividade Recurso Material a ser utilizado na aula 

1ª, 2ª e 3ª  
aula 

- Abra sua apostila “SP FAZ ESCOLA” 
VOLUME 3 nas páginas: 58 e 59. 
 
- Nas atividades desta semana, iremos  
trabalhar com problemas envolvendo divisão de 
um todo em partes desiguais, envolvendo razão 
entre as partes e entre uma das partes do todo, 
através da realização da Situação de 
Aprendizagem 2, ATIVIDADE 1 – PROBLEMAS 
DE PARTILHA EM DUAS PARTES 
DESIGUAIS. 
 
. Sendo assim, sugiro que assistam os vídeos 
abaixo: 
https://www.youtube.com/watch?v=cpj9B4OEb
pI  
https://www.youtube.com/watch?v=r-
Fuh6XvPWI  
https://youtu.be/ftnFiPyL2tE 
https://youtu.be/bh-V1lcQSrQ 
 
- Explicação das atividades durante os plantões. 
 
- Abra sua apostila “SP FAZ ESCOLA” 
VOLUME 3 na página 58, ATIVIDADE 1: 
PROBLEMAS DE PARTILHA EM DUAS 
PARTES DESIGUAIS. 
 

 
- Apostila “SP FAZ ESCOLA” 
VOLUME 3; 
 
- Vídeo disponível no YouTube; 
 
- Esclarecimento de dúvidas 
será realizado durante os 
plantões 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 nos vídeos. 

https://www.youtube.com/watch?v=cpj9B4OEbpI
https://www.youtube.com/watch?v=cpj9B4OEbpI
https://www.youtube.com/watch?v=r-Fuh6XvPWI
https://www.youtube.com/watch?v=r-Fuh6XvPWI
https://youtu.be/ftnFiPyL2tE
https://youtu.be/bh-V1lcQSrQ


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

Prof.ª Lilian Ribeiro 
Disciplina: Teoria da Matemática    6º Ano  

- Realize os exercícios: 1.1 e 1.2. 
● No exercício 1.1 é solicitado que você se junte 
a um colega, porém neste momento em que nos 
encontramos não será possível você se juntar 
ao colega, sendo assim registre você em uma 
folha todas as possibilidades dessa divisão. 
● A atividade 1.2 também deverá ser realizada 
individualmente. 
 
 

 
 

 
4ª e 5ª aula 

 
 
- Abra sua apostila “SP FAZ ESCOLA” 
VOLUME 3 na página 58, ATIVIDADE 1: 
PROBLEMAS DE PARTILHA EM DUAS 
PARTES DESIGUAIS.  
 
- Realize o exercício 1.3. 

- Apostila “SP FAZ ESCOLA” 
VOLUME 3; 
 
- Esclarecimento de dúvidas 
será realizado durante os 
plantões 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. 

 

 

 

 

 

 

 



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

Prof.ª Lilian Ribeiro 
Disciplina: Teoria da Matemática    6º Ano  

3ª Orientação Novembro (08/11/2021 e 12/11/2021) 
 

AULA Descrição da Atividade Recurso Material a ser utilizado na aula 

08/11/2021 
1ª e 2ª aula 

- Abra sua apostila “SP FAZ ESCOLA” 
VOLUME 3 nas páginas: 59 e 60 
 
- Nas atividades desta semana, iremos resolver 
situações-problemas que envolvam 
porcentagens, através de cálculos simples, 
esse conteúdo será trabalhado  através da 
realização da Situação de Aprendizagem 3 -  
ATIVIDADE 1 – AS FRAÇÕES NO 
COTIDIANO, e ATIVIDADE 2 – SITUAÇÕES-
PROBLEMA DE ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO DE 
FRAÇÕES. 
 
 - Sendo assim, sugiro que assistam os vídeos 
abaixo: 
 
https://youtu.be/MiCsdAKiKfc 
https://youtu.be/bh-V1lcQSrQ 
 
- Explicação das atividades durante os plantões. 
 

 
 
- Apostila “SP FAZ ESCOLA” 
VOLUME 3; 
 
- Vídeo disponível no YouTube; 
 
- Esclarecimento de dúvidas 
será realizado durante os 
plantões 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 nos vídeos. 

 
 
 

09/11/2021 
3ª aula 

 
 
- Abra sua apostila “SP FAZ ESCOLA” 
VOLUME 3 na página 59, ATIVIDADE 1: AS 
FRAÇÕES  NO COTIDIANO 
 
 
- Realize os exercícios 1.1 e  1.2  

 
Apostila “SP FAZ ESCOLA” 
VOLUME 3; 
 
- Esclarecimento de dúvidas 
será realizado durante os 
plantões na escola. 

 
- 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 

https://youtu.be/MiCsdAKiKfc
https://youtu.be/bh-V1lcQSrQ


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

Prof.ª Lilian Ribeiro 
Disciplina: Teoria da Matemática    6º Ano  

● No exercício 1.1 realize de acordo com o 
solicitado: Qual seria a maneira eficiente para 
determinar a fração que representa o consumo 
de água do setor doméstico, já que possuímos 
a informação que 7/10 (sete décimos) 
representa toda a água doce consumida no 
mundo e o setor industrial consome cerca de 
11/50 (onze, cinquenta avos)? Explique como 
realizou este cálculo. 
 

 

(Observação: os plantões serão 
agendados pela escola e 
seguirão a ordem da lista de 
chamada). 
 

escola, ou enviada através de 
foto pelo WhatsApp. 

 
 
 
 
 

11/11/2021 
4ª aula 

 
 
- Abra sua apostila “SP FAZ ESCOLA” 
VOLUME 3 na página 60, ATIVIDADE 1: AS 
FRAÇÕES  NO COTIDIANO 
 
 
- Realize os exercícios: 1.3 e 1.4 
● A atividade 1.3 sugere que seja realizada em 
grupo, porém devido ao momento em que nos 
encontramos atualmente, essa forma de 
resolução não será possível, sendo assim, 
relacione você três ações que considere ser 
importante para que o consumo consciente seja 
uma prática na vida das pessoas. 
 
 

 
Apostila “SP FAZ ESCOLA” 
VOLUME 3; 
 
- Esclarecimento de dúvidas 
será realizado durante os 
plantões 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. 
 



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

Prof.ª Lilian Ribeiro 
Disciplina: Teoria da Matemática    6º Ano  

 
 
 
 
 

12/11/2021 
5ª aula 

 
 
- Abra sua apostila “SP FAZ ESCOLA” 
VOLUME 3 na página 60, ATIVIDADE 2: 
situações-problema de adição e subtração de 
frações. 
 
- Realize os exercícios: 2.1, 2.3 e 2.4. 

 
Apostila “SP FAZ ESCOLA” 
VOLUME 3; 
 
- Esclarecimento de dúvidas 
será realizado durante os 
plantões 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. 
 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

E.M. PROFESSOR EDUCADOR PAULO FREIRE 
Disciplina: Geometria     

Prof.ª Fernanda Borgatto  e Profª Lilian Ribeiro 
6º Ano 

3ª Orientação Novembro (03/11/2021 à 05/11/2021) 
Aula Descrição da Atividade Recurso Material a ser utilizado na aula 

1ª aula 

- Abra sua apostila “SP FAZ ESCOLA” 
VOLUME 3, nas páginas  64 e 65;  

- Para esta atividade, iremos 
representar um mesmo objeto ou um 
mesmo poliedro a partir de vistas 
diferentes conforme a posição do 
observador, o conceito será trabalhado 
através da realização da Situação de 
Aprendizagem 4, ATIVIDADE 2 – 
ÂGULO DE VISÃO; 

- Sendo assim, sugiro que assistam o 
vídeo abaixo: 
https://www.youtube.com/watch?v=Wc
tWYPK1m-U 

- Apostila “SP FAZ ESCOLA” 
VOLUME 3; 

- Vídeo disponível no YouTube; 

 - Esclarecimento de dúvidas será 
realizado durante os plantões 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. 

2ª aula 

- Abra sua apostila “SP FAZ ESCOLA” 
VOLUME 3, nas páginas 64 e 65; 

- Realize os exercícios 2.2 e 2.3. 

- Explicação das atividades durante os 
plantões; 

- Apostila “SP FAZ ESCOLA” 
VOLUME 3; 

- Esclarecimento de dúvidas será 
realizado durante os plantões 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://www.youtube.com/watch?v=WctWYPK1m-U
https://www.youtube.com/watch?v=WctWYPK1m-U


PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

E.M. PROFESSOR EDUCADOR PAULO FREIRE 
Disciplina: Geometria     

Prof.ª Fernanda Borgatto  e Profª Lilian Ribeiro 
6º Ano 

3ª Orientação Novembro (08/11/2021 à 12/11/2021) 

Aula Descrição da Atividade Recurso Material a ser utilizado na aula 

1ª aula 

- Abra sua apostila “SP FAZ ESCOLA” 
VOLUME 3, nas páginas  65, 66 e 67;  

- Para esta atividade, iremos identificar 
polígonos a partir de suas 
características e classificar polígonos 
em regulares e não regulares, o 
conceito será trabalhado através da 
realização da Situação de 
Aprendizagem 5, ATIVIDADE 1 – 
CONHECENDO OS POLÍGONOS E 
SUAS CARACTERÍSTICAS; 

- Sendo assim, sugiro que assistam o 
vídeo abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wc
tWYPK1m-U 

- Apostila “SP FAZ ESCOLA” 
VOLUME 3; 

- Vídeo disponível no YouTube; 

 - Esclarecimento de dúvidas será 
realizado durante os plantões 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=WctWYPK1m-U
https://www.youtube.com/watch?v=WctWYPK1m-U


PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

E.M. PROFESSOR EDUCADOR PAULO FREIRE 
Disciplina: Geometria     

Prof.ª Fernanda Borgatto  e Profª Lilian Ribeiro 
6º Ano 

2ª aula 

- Abra sua apostila “SP FAZ ESCOLA” 
VOLUME 3, nas páginas 65, 66 e 67; 
ATIVIDADE 1 – CONHECENDO OS 
POLÍGONOS E SUAS 
CARACTERÍSTICAS. 

- Realize os exercícios 1.1 e 1.2 

- Explicação das atividades durante os 
plantões; 

- Apostila “SP FAZ ESCOLA” 
VOLUME 3; 

- Esclarecimento de dúvidas será 
realizado durante os plantões 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. 



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  3ª Orientação de Novembro 

CONTEÚDO HABILIDADES METODOLOGIA RECURSO DIDÁTICO AVALIAÇÃO 
Caderno SP faz escola - 
volume 3 

Situação de aprendizagem 1 – 
Capacidades físicas -  
esportes e ginástica.  

Atividade 1 – Relembrando as 
capacidades físicas utilizadas 
no handebol. Pg. 43. 

Atividade 2 – Atletismo e 
Capacidades Físicas. Pg. 44. 

Descrever as capacidades 
físicas de acordo com cada 
atividade física indicada. 

(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. 

*livros didáticos,
*internet,
*celular.

*participação do
aluno. 



SP FAZ ESCOLA CADERNO DO ALUNO VOLUME 3 

4º BIMESTRE  -  3º ORIENTAÇÃO  DE NOVEMBRO  - 

COMPONENTE CURRICULAR: ARTE             ANO: 6ª ANO 

 

ORIENTAÇÕES 

- Leia sobre os diferentes elementos e profissionais envolvidos na composição de 
acontecimentos cênicos da comedis, da farsa e do circo-teatro. Em seguida, responda às sete 
questões da página 11 e 12. 

-  Observe as 5 imagens da página 12 da atividade 2, aprecie e analise os elementos envolvidos 
na composição de acontecimentos cênicos presentes nas fotos e em  nosso cotidiano. As 
respostas das atividades anterior, auxiliará você na análise dessas imagens. 

 



LINGUA INGLESA 

(1ª orientação de novembro) 

Nome _______________________________________ 6º ano ______ 

Questão 1 - Vamos conhecer alguns membros da família? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos relacionar os membros da família? 
1 – Father                   (    ) irmã 
2 – Mother     (    ) pais 
3 – Parents     (    ) mãe 
4 – Brother      (      ) pai 
5 – Sister      (    ) irmão 
 
Questão 2 – No texto acima, quem introduz a família? 

a) (     ) Peter         
b) (     ) Kate             
c) (     )  Bruce          
d) (     ) Johnny 
e) (     ) Andrea 

 
Questão 3 – Quem são os pais de Bruce? 
 
    R- _____________________________. 
 
Questão 4 – Desenhe sua família no espaço abaixo, pinte e coloque os nomes  
em inglês. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Questão 5 – Observe o texto abaixo e responda as questões. 
 
Hi! I’m Otavio. I am 10 years old 
This is my family. 
George is my father and Rose my mother. 
They are my parents. 
Juca is my brother. He is 2 years old. 
Marilia is my sister. She is 8. 
Rui and Liza are my grandparents. 
I love my family. 
  

a) Qual é a idade de Otavio? 
         R- ________________________ 
 

b) Quem são os irmãos de Otavio e a idade deles? 
   R- _______________________________________.  
 
c) Quem são os avós de Otavio? 

R- _____________________________________. 
 

   Questão 6 – Encontre os membros da família no caça palavras e faça a 
tradução das palavras. 
 
 
 
           AUNT 
           COUSIN 
           FATHER 
           GRANDMOTHER 
           MOTHER 
           NIECE  
           SON 
            BROTHER 
            DAUGHTER 
            GRANDFATHER 
                                                 GRANDPARENTS 
           NEPHEW 
           SISTER 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	6º ano port sarita 3ª
	6º ano hist 3ª
	6º ano geografia 3ª
	6º ano cienc sandra 3ª
	6º ano tm lilian 3ª
	6º ano geom lilia 3ª
	6º ano ed. fisica marcos 3ª
	6º ano art michele 3ª
	6º ano ingle 3ª

