
 

E.M “PROFª MARIA LUCIA DE ALMEIDA LUCCA BITTENCOURT” 

 

2ª  ORIENTAÇÃO                           
NOVEMBRO 

6º ANO 

 

Caderno 

SP Faz Escola       

 

 



Escola Municipal “Maria Lúcia de Almeida Lucca Bittencourt”  

6º ano 

Orientações da “Apostila SP FAZ ESCOLA” vol:3 prof.ª Sandra  

 

2ª orientação de novembro – 

L.I.P.T e Gramática 

 

Situação de Aprendizagem: Histórias reinventadas. 

Procedimentos:  

 - Complete o quadro da pág. 27(Faça novamente a leitura do texto 2 “A 

Esfinge e o Oráculo de Apolo”. 

-Observe com atenção a explicação que se encontra na pág.30 sobre os 

verbos para responder a questão número 01 da pág. 28 ( atenção,  a 

atividade nº 01 só termina no final da pág. 28) 
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6º ANO - TEORIA DA MATEMÁTICA - 4ºBIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

4º Orientação NOVEMBRO  -  16/11/21 ATÉ 26/11/21 

SP FAZ ESCOLA – VOLUME 3 

PÁGINA 72 

ATIVIDADE 1- EVENTO ALEATÓRIO 

 PÁGINA 72- ATIVIDADE 1.1 – RESPONDER 

                               LETRA A- RESPONDER 

                               LETRA B- RESPONDER 

 

ATIVIDADE 2 - PROBABILIDADE 

 PÁGINA 72 e 73 - ATIVIDADE 2.1 

                          1.2   LETRA A- RESPONDER 

                          1.2   LETRA B- RESPONDER 

 PÁGINA 73 - ATIVIDADE 2.2 - RESPONDER 

 PÁGINA 73 – ATIVIDADE 2.3 - RESPONDER 

                       

SUGESTÃO DE VÍDEO PARA AUXILIAR NAS RESOLUÇÕES DAS 

ATIVIDADES: https://youtu.be/aqO13aSNw-o 

 

https://youtu.be/aqO13aSNw-o
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6º ANO – GEOMETRIA   - 4ºBIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  
 

4º Orientação NOVEMBRO  -  16/11/21 ATÉ 26/11/21 

SP FAZ ESCOLA – VOLUME 3  

 PÁGINA 68 

 

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 6 

ATIVIDADE 1- PLANTA BAIXA- ÁREA E PERÍMETRO 

 PÁGINA 68– ATIVIDADE 1.1 RESPONDER (preencher a tabela 

da página 69)  

 

ATIVIDADE 2 -PERÍMETRO E ÁREAS DE QUADRADOS 

 

 PÁGINA 70 – ATIVIDADE 2.1 – RESPONDER AS LETRAS A, B e C 

DA PÁGINA 71 

 PÁGINA 70 – ATIVIDADE 2.2 - RESPONDER 

                             

SUGESTÃO DE VÍDEO PARA AUXILIAR NA RESOLUÇÃO DA 

ATIVIDADE: https://youtu.be/-CZVqVu6ADw 

      

              

 

 
 

https://youtu.be/-CZVqVu6ADw


APOSTILAMENTO SÃO PAULO FAZ ESCOLA. 

 HISTÓRIA (6º ANO) 

Orientações do trabalho com apostilas: 2º Roteiro de outubro 

 

Conteúdo: Os legados da cultura Helenística  

 

Com base na apostila São Paulo Faz Escola, volume 3,  leia o texto 1 e o 

texto 2 das páginas 107, 108 e 109. Em seguida responda as questões A, B, C 

e D da página 109. 

Escreva suas respostas em folha separada, coloque seu nome e ano, leve até 

a escola para que o professor possa atribuir nota para o 4º Bimentre.  

 

Observação: Caso necessário faça uma pequena pesquisa para responder a 

atividade D. 

 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

“E.M. MARIA LUCIA DE ALMEIDA LUCCA BITTENCOURT” 

 
 

6º Ano  
4ª orientação de novembro (22/11/2021 à 26/11/2021) 

 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

Data Descrição da Atividade Recurso Material a ser utilizado na aula 
 

4ª, 5ª e 6ª 

aula 

4.2 – Previsão do Tempo – pág. 96 

 

Leia com atenção o texto grifado 

em azul e observe a imagem 3 – 

pág. 96 

 

Acesse o site: 

https://pixabay.com/pt/images/searc

h/clima%20tempo/ 

 

Responda no caderno as questões a, 

b, c, d, e, - página 97. 

 

4.3 – Tempo Atmosférico e seu 

lugar de vivência. – Pág. 97. 

Caderno de Atividade SP Faz Escola - 6º Ano. 

Volume 3. 

 

Site da Internet. 

Caderno 

 

Lápis 

 

Internet 

https://pixabay.com/pt/images/search/clima%20tempo/
https://pixabay.com/pt/images/search/clima%20tempo/


É uma atividade de pesquisa do 

tempo atmosférico em sua cidade.  

 

Ela consiste na observação do 

tempo atmosférico onde você mora. 

Você deverá observar o tempo por 

7 dias, no mesmo horário, e fazer 

anotações diárias na ficha contida 

na página 98. 

 

No final, você deve comparar suas 

observações com as previsões 

emitidas pelos jornais.  

 

Registre no caderno o que você 

aprendeu. 

    

    

 



Escola Municipal Maria Lucia de Almeida Lucca Bittencourt Ano letivo de 2021 
Atividades de Ciências para o Quarto Bimestre do sexto Ano do Ensino Fundamental. 

Atividade 3º Os olhos humanos. Mês de Novembro (Prof. Wiliam B Rocha) 
 

 

A visão é um importante meio de contato do ser humano com o ambiente em 

que  vive, uma vez que o ajuda a ter uma percepção de suas formas e de suas 

cores. Quando existe um prejuízo no sistema visual, problemas podem surgir 

para o indivíduo, provocando uma baixa percepção visual e/ou afecções 

oculares. 

As lentes são dispositivos ópticos que funcionam por refração da luz e são 

muito utilizadas no nosso dia a dia, como nos óculos, nas lupas, nas câmeras 

fotográficas, nas filmadoras e em telescópios. O material que as constitui 

normalmente é o vidro, mas o plástico também pode ser utilizado. As principais 

características desses dispositivos são a transparência e a superfície esférica.  

Faça uma pesquisa em livros didáticos ou internet em folhas separadas e as 

grampeie em sua apostila sobre o porquê de algumas pessoas não possuírem 

nitidez na formação de imagens, quais são as possíveis formas de correção e o 

que são e para que servem as lentes convexas e côncavas. O objetivo é que 

você estudante conheça os diferentes tipos de lentes e como é formada a 

imagem quando a luz atinge um objeto e reflete sobre diferentes tipos de lentes.  

 

                        

 
 
Para saber mais sobre o assunto assista o vídeo no You Tube no endereço abaixo: 

6º ano - Semana 2: Tipos de lentes l PET 7 l Ciências 
 
6º ano - Semana 2: Tipos de lentes l PET 7 l Ciências - YouTube  
 

 

https://www.infoescola.com/visao/
https://brasilescola.uol.com.br/fisica/a-refracao-luz.htm
https://brasilescola.uol.com.br/fisica/conhecendo-uma-lupa.htm
https://www.youtube.com/watch?v=y8Wy204KWnI


Escola Municipal Maria Lucia de Almeida Lucca Bittencourt Ano letivo de 2021 
Atividades de Ciências para o Quarto Bimestre do sexto Ano do Ensino Fundamental. 

Atividade 4º Sistema Muscular. Mês de Novembro (Prof. Wiliam B Rocha) 
 

Atividade 1 – Conhecendo o Sistema Muscular: Reflita sobre as perguntas a seguir e anote as respostas em seu 

caderno: Você conhece um animal que precise correr para caçar a presa? E um animal que precise fugir? Você 

se lembra de alguma situação em que não haja movimento ou deslocamento dos animais? Qual? Você já parou 

para pensar em quais estruturas são responsáveis pela locomoção e sustentação nos animais? A sustentação e 

os movimentos dos corpos dos animais são realizados por estruturas denominadas músculos. Essas estruturas, 

presentes em vertebrados e invertebrados, representam a parte ativa do aparelho locomotor. São responsáveis 

pelos movimentos e, ao mesmo tempo, pela estabilidade corporal, mesmo quando o indivíduo está em repouso. 

Além disso, os músculos contribuem para dar o formato externo do corpo de alguns animais. 

Os músculos são formados por tecidos musculares que, por sua vez, são formados por células 

alongadas chamadas fibras musculares. Sendo assim, desta forma, Faça uma pesquisa sobre os 

tipos de tecidos musculares, esta deve ser grampeada em sua apostila, utilize para seu 

trabalho livro didático ou na internet. 

  

  

Atividade 2 – Conhecendo o Sistema Ósseo2 Nesta atividade, você vai investigar algumas funções 

exercidas pelos ossos e pelos esqueletos ósseos animais. Muitos animais apresentam, em sua 

estrutura interna, órgãos conhecidos como ossos. Em conjunto, esses órgãos formam o que 

chamamos de esqueleto ósseo. Essas estruturas auxiliam os músculos na movimentação e na 

locomoção dos corpos dos animais. Além disso, são considerados o principal eixo de sustentação 

do organismo. Devido a suas características, que lhes conferem dureza e resistência, os ossos 

também promovem a proteção de órgãos importantes, como o cérebro, a medula, o coração e os 

pulmões. Por fim, no interior de alguns ossos, pode ser encontrado um tecido capaz de renovar as 

células sanguíneas, conforme a necessidade do organismo. Assim sendo, desta forma, Faça uma 

pesquisa sobre o esqueleto ósseo em animais e humanos, esta deve ser grampeada em sua 

apostila, utilize para seu trabalho livro didático ou na internet. 

 



LINGUA INGLESA 
(2ª orientação de novembro) 

 
Nome _______________________________________6º ano _______ 
 
Questão 1 – Vamos recordar os pronomes pessoais em inglês? 
Os pronomes pessoais são usados como sujeito da frase. Segue a tabela 
abaixo. 

Subject  Pronouns Pronomes pessoais 

I Eu 

You Você/ vocês 

he ele 

she ela 

it ele(a) neutro,usamos para objetos e 
animais. 

we nós 

they eles(as) 

 
Esses pronomes acima serão usados como o sujeito da frase, sendo assim 
eles serão usados antes do verbo. 
Exemplos: 
Liz likes chocolate. 
Quem é o sujeito da frase? É a Liz. Se eu quiser substituir o nome Liz por um 
pronome eu vou usar o pronome she, porque she é ela e corresponde ao 
nome Liz. 
Liz and Paul like chocolate. Liz and Paul são os sujeitos da frase e posso 
substituir pelo pronome they que são eles. Nessas duas frases o verbo 
principal é o like (gostar), como o pronome está acontecendo antes do verbo 
nós usamos os subject pronouns. 
 
Questão 2 - Colocando em prática os pronomes pessoais. 
 
a) Patty- __________   d) The cake -__________ 
b) Peter -__________        e) My cat and I -________ 
c) Peter and Patty -_______  f) Peter and you -_________ 
 
Questão 3 - Complete com o pronome pessoal correto. 
a) Hello! _______ am Patty.  d) ________is Mary. 
b) __________ is Peter.   e) ________ are my brothers. 
c) _______ is the cake. 
  
Questão 4 - Substitua os nomes pelos pronomes they, he, she, it. As palavras 
substituídas estão em negrito. 
 

a)  Lucy is a good student. 
_________________________________.  
b) The car is black. 

     _________________________________. 
c) Paul is a good friend. 
________________________________.  



d) Lucy and Paul are friends. 
________________________________.  
 
Questão 5 – Relacione. 
 
1) I    (    ) eles, elas 
2) You   (    ) nós 
3) He   (    ) eu 
4) She   (    ) você, vocês  
5) It   (    ) ele 
6) We   (    ) ela 
7) They    (    ) ele, ela ( objetos e animais) 

 
   Questão 6 – Complete as sentenças com He, She, It ou They e relacione-as 
com as imagens:  
 
       
                     is sad. 
    
 
 
 
 
 
 
      
           are friends. 
 
      
 
 
 
 
 
            is Eduard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
           is a school bag 

 

 

 

  

 

  



6º ANO 

ORIENTAÇÃO NOV/ II 2021  

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

PROF CINTIA 

 

     Nesta quinzena enviarei pelo grupo de whatsapp das turmas, um desafio. 

Faça um vídeo  da atividade e enviar para a professora  (whatsapp). 

 

 



E. M. Profª Maria Lucia de Almeida Lucca Bittencourt 

4ª orientação de Novembro  - caderno do aluno SPFAZ ESCOLA volume 3 
 
4º bimestre                                                    Componente curricular: Arte 

Professora: Eli Corrêa                                                    6° anos A, B, C e D  

 

Atividade 1 – Sondagem – página 11 
 
     Pesquise sobre os diferentes elementos envolvidos na composição de 

acontecimentos cênicos da comédia, da farsa e do circo-teatro. Em seguida, 

responda as sete questões que estão nas páginas 11 e 12.  

     Observe as cinco 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 da atividade anterior vão te 

auxiliar na análise das imagens.   

     Faça as atividades em folha separada e não esqueça de colocar o seu 

nome completo, ano, e entregar o papel na escola.   

 


