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6º ano 

Apostilas São Paulo Faz Escola 

Orientações para estudos 
1º SEMANA DE AGOSTO (DE 02/08 A 06/08). 

 

Caro estudante, para esse bimestre você recebeu as apostilas do “SP Faz escola” volumes 1 e 2. 

É importante que cuide muito bem delas e COLOQUE SEU NOME COMPLETO E SUA SERIE 

NA CONTRA CAPA, pois você deverá entrega-las juntamente com o seu caderno pois na 

apostila em algumas atividades não  tem um espaço suficiente para as respostas  para que os 

professores verifiquem as atividades e atribuam sua nota para este bimestre. 

É com base nas atividades desta apostila que os professores estarão atribuindo as notas, além 

da sua participação , pelo WhatsApp e nos plantões presencias. 

 
Com essa mudança a escola está se reorganizando, por isso é importante que esteja em contato 

com os professores e atento aos grupos. Caso você não esteja no grupo entre em contato no 

WhatsApp da escola: (11) 945952472. 

 
Preste bastante ATENÇÃO, pois os cadernos foram divididos da seguinte maneira: 

Caderno do aluno volume 1 – APENAS PORTUGUÊS E MATEMÁTICA (Matéria de Agosto) 

Caderno do aluno volume 2 – PORTUGUÊS, MATEMÁTICA, CIÊNCIAS, GEOGRAFIA, 

HISTÓRIA, ARTE, EDUCAÇÃO FÍSICA E INGLÊS. 

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

 

Observação – Inglês,história ,geografia,ed. Fisica e ciências 
Como sabem ainda não temos um professor para essas matérias citadas a cima 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. 
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SP FAZ ESCOLA - CADERNO DO ALUNO - 
VOLUME 1. 

LIPT E GRAMATICA 
Neste caderno de exercícios vamos relembrar como é a estrutura de um conto. 
 Sua tarefa é: Ler o texto “Conto ou não conto” e realizar, em seu caderno, os exercícios de 
01 à 06, páginas de 09 a 13. 
 

O conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta, tendo começo, 
meio e fim da história narrados de maneira breve, porém o suficiente para contar a história 
completa. Possui elementos e estrutura bem marcados, sendo que o tipo de história pode indicar 
o tipo de conto que estamos lendo.  
 
Elementos de um conto - Para que uma narrativa (história) seja considerada um conto, alguns 
elementos são muito importantes: personagens, narrador, tempo, espaço, enredo e conflito. 
 

• Personagens 
As narrativas (reais ou fictícias) precisam ter um ou mais seres vivenciando sua história. 

Esses seres podem ser pessoas ou, até mesmo, animais, objetos e seres imaginários que 
ganham vida e consciência para viver aquela história — são as personagens da narrativa. 
Embora seja comum que o conto tenha poucas personagens, existem contos com muitas delas 
(habitantes de um bairro, por exemplo). Mesmo assim, a narrativa continua sendo breve. 

• Narrador 
É a voz que conta a história dentro da narrativa. 

• Tempo 
As narrativas passam-se em um período determinado: trata-se do tempo de duração entre 

o início e o final da narrativa e da época em que a narrativa ocorre. É mais comum que as 
histórias dos contos aconteçam em pouco tempo (podendo ser minutos ou até alguns dias), mas é 
possível que elas se passem durante muitos anos (em qualquer um desses casos, a narrativa será 
breve por tratar-se de um conto). 

Alguns contos são sobre histórias que se passam nos dias de hoje, e outros podem passar-
se em algum lugar do passado ou, até mesmo, em um futuro imaginado pelo autor (e descrito pelo 
narrador da história). 

• Espaço 
Assim como o tempo, as narrativas precisam ocorrer em um espaço, descrito explicita ou 

implicitamente, onde as personagens situam-se. 
Novamente, por tratar-se de narrativa breve e curta, é mais comum que o conto ocorra 

em apenas um ou poucos espaços, mas ainda é possível que muitos cenários sejam percorridos 
durante a história (podendo ser apenas um pequeno cômodo de uma moradia, um país inteiro ou 
outra galáxia distante e imaginária). Em todo caso, a narrativa continuará sendo curta. 

• Enredo 
É o que acontece na história, ou seja, a sequência de ações que faz com que a narrativa exista e 
tenha uma estrutura: um começo, um meio e um fim. Vamos falar mais sobre o enredo adiante. 

• Conflito 
Por fim, os contos têm um conflito, que é uma situação gerada por uma das ações iniciais (ou 
em uma das ações iniciais) e que faz com que outras ações sejam tomadas pelas personagens 
para solucionar o problema. Essa sequência de ações forma o enredo e, geralmente, deixa o 
começo da narrativa diferente do final. 
 
Estrutura do conto 

O conto costuma ser estruturado em quatro partes: introdução, desenvolvimento, clímax e 
conclusão. Vamos a elas: 

o Introdução (ou apresentação / equilíbrio inicial): é o início da narrativa. Nela, podemos 
descobrir o contexto da narrativa: quem são as personagens, qual é o espaço e o tempo nos 
quais a história vai ser narrada e quais são os primeiros acontecimentos dela. 

https://escolakids.uol.com.br/portugues/o-que-e-literatura.htm
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o Desenvolvimento (ou complicação/surgimento do conflito): apresenta as ações que 
modificam o estado inicial da narrativa. Vemos o conflito (situação-problema) que fará as 
personagens agirem para resolvê-lo. 

o Clímax: é o momento de maior tensão, quando o problema está no auge e as ações tomadas 
definirão o rumo da história. 

o Conclusão (ou desfecho/solução do conflito): como o nome já diz, é o final da história, 
que será provavelmente diferente de como ela começou. Pode mostrar que o problema foi 
solucionado ou não, dependendo muito mais do tipo de conto que estamos lendo. Vamos 
conhecer esses tipos a seguir. 

 
MATEMATICA E GEOMETRIA 
 
SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM - 1 
ATIVIDADE 1 – SISTEMA DE NUMERAÇÃO EGÍPCIO P.18  
ATIVIDADE 2 –ATIVIDADE DE SISTEMA DE NUMERAÇÃO BABILÔNICO P.18; 
ATIVIDADE 3 – SISTEMA DE NUMERAÇÃO ROMANO P.18 e P.19; 
ATIVIDADE 4 – SISTEMA DE NUMERAÇÃO CHINÊS P.19; 
SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM - 2 
ATIVIDADE 1 – SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL P.19 e P.20; 
ATIVIDADE 2 – O QUADRO DE VALOR POSICIONAL P.20 e P.21; 
SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM – 4 / GEOMETRIA 
ATIVIDADE 1 – FLUXOGRAMA P.26 e P.27. 

 
 
ARTE 

Situação de aprendizagem 1 
Atividade 1 - Sondagem 
Orientações: em uma folha à parte colocar: nome completo, turma, nome da disciplina e responder às 
questões, (não é necessário copiar as perguntas basta numerar a questão e  colocar a resposta) de 
preferência com letra bastão 
Ex. nome Vera Pereira, 6º B Arte 
Resposta 
1º É qualquer manifestação que o povo participa  
2º…………….. 
E assim por diante 
Atividade 2 - Apreciação  
Faça o que se pede: aprecie as imagens, observe a ficha de anotações da pag. 6 e de acordo com o que 
observar no vídeo que será colocado no grupo da sala, anote o nome da dança o você observou 
Ex. Catira = movimento - de pés batendo no chão e palmas, local - ao ar livre, organização - em filas 
paralelas, frente a frente, outros  - homens de botas, chapéu, lenço no pescoço  e mulheres de botas calça 
e camisa 
Número de aulas 2 



 


