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6º ano 

               Apostilas São Paulo Faz Escola 

Orientações para estudos 
4º SEMANA DE SETEMBRO (DE 20/09 A 24/09). 

 
Cada professor elaborou uma orientação para ajudá-lo. ENTÃO LEIA COM MUITA ATENÇÃO. 

 

 
LIPT E GRAMÁTICA  

Neste caderno de exercícios, releia os textos referentes ao Santos Dummont. Observe que é um 
texto biográfico, ou seja, relata sobre a vida do “Pai da Aviação”. 
 

Escolha uma personalidade (alguém famoso ou não) que você admire e produza um texto 
biográfico em 50 linhas. O texto deve conter os principais fatos sobre a vida dele ou dela, assim como 
o ano nascimento e de morte, se for o caso. 

 

MATEMÁTICA 
ORIENTAÇÕES 8ª ATIVIDADE – 

SETEMBRO 
3º Bimestre 

MATEMÁTICA ( TM/ PRLM) 6º ANO  

PROFESSOR: ABEL APARECIDO DA SILVA 

Orientações: 

● LER E FAZER ATIVIDADE 3 – DIVULGANDO INFORMAÇÕES  – Páginas 64 E 65 - 

Exercícios (3.1 e 3.2). ( NA APOSTILA E    NO CADERNO). 

 

CADERNO DO ALUNO: SP FAZ ESCOLA VOLUME 2 (fazer na apostila e no caderno). 

Qualquer dúvida procurar o professor pelo WhatsApp ou  atendimento presencial no 

plantão de dúvidas presencial da escola. 

 GEOMETRIA  
ORIENTAÇÕES 8ª ATIVIDADE – 

SETEMBRO 
3º Bimestre 

MATEMÁTICA ( GEOMETRIA) 6º ANO  

PROFESSOR: ABEL APARECIDO DA SILVA 

Observação – INGLÊS,HISTÓRIA ,GEOGRAFIA, ED. FISICA E 
CIÊNCIAS  

Como sabem ainda não temos um professor para essas matérias citadas acima 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. 

mailto:em.bairrocristal@mairinque.sp.gov.br


Orientações: 

● LER E FAZER ATIVIDADE 5   – EXPLORANDO QUADRLÁTEROS – Páginas 62 e 63 - 

Exercícios (5.3 ;5.4 e 4.5). FAZER NA APOSTILA VOLUME 2 E NO CADERNO. 

 
 

 

CADERNO DO ALUNO: SP FAZ ESCOLA VOLUME 2 (fazer na apostila e no caderno). 

Qualquer dúvida procurar o professor pelo WhatsApp ou  atendimento presencial no 

plantão de dúvidas presencial da escola. 

ARTE 
Atividade 1 – Sondagem página 11 e 12 
Orientação - (Escrever com letra bastão) Em uma folha à parte coloque o nome da escola, seu 
nome completo, turma, matéria, não esqueça de colocar o número da atividade e da ação 
expressiva quando houver. Leia atentamente o texto e responda as questões de sondagem de 1 a 
11 (não é necessário copiar as questões basta numerar as respostas)  

 
 

 


