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6º ano 

Apostilas São Paulo Faz Escola 
 

Orientações para estudos 
3º SEMANA DE SETEMBRO (DE 13/09 a 17/09) 

 
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 entregá-las 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) 94315-3581. 

 

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 
Como sabem ainda não temos um professor de inglês 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. 
 

 

PORTUGUÊS 

(LIPT E GRAMÁTICA) 

 
 

 
 
 

SP FAZ ESCOLA - CADERNO DO ALUNO - VOLUME 2. 

 

MATEMÁTICA 
(TEORIA E GEOMETRIA) 

 
3º Semana – Caderno 2 
Atividade 1 – Arredondamento, como faz? 
Faça uma pesquisa sobre arredondamento para que possamos resolver as atividades a seguir. 
Leia atentamente as atividades, os resultados não são resultados exatos: Resolva as atividades 
1.1,1.2,1.3 e 1.4. 
 
Atividade 2 – Os desafios das frações  
Leia e interprete as atividades com atenção e resolva os desafios 2.1 a e b , 2.2, 1º e 2º. 
 
Atividade 3 – Frações equivalentes . 
Observe as figuras com atenção e responda a atividade 3.1. 

 
 

 
 

 

 

ORIENTAÇÕES AOS ALUNOS 
 
Semana de 13/09 a 17/09 
 
Apostila SP faz escola – Volume 2 
 
 
Página 22- ATIVIDADE4- SOBRE GÊNIOS E GENIALIDADES 
Leia o texto com atenção. Observe qual tempo verbal predomina no texto. 
Páginas 23 e 24.   Exercícios: 1, 2 , 3 , 4 , 5 e 6 
 
Os exercícios 5 e 6 poderão ser respondidos na apostila (assinalar a resposta correta). Os 
demais exercícios, responder em uma folha de caderno e grampear na página 23 da apostila. 
 
Explicação e correção nos plantões presenciais na escola. É obrigatório o uso de máscara e 
trazer seu material. 
 



 

CIÊNCIAS 

 
 

 

Ciências 6ºAno -  Orientações Apostila volume 2 - Mairinque 2021 

7ª orientação- semana de 13 a 17 de setembro 

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 3: SISTEMA NERVOSO E INTERAÇÃO ENTRE 
OS SISTEMAS LOCOMOTOR (OU ESQUELÉTICO) E NERVOSO  

ATIVIDADE 5- SISTEMA SENSORIAL – Página 79  

O Sistema Sensorial é um conjunto de órgãos dotados de células especiais chamadas de 
receptores. Através dos receptores, o indivíduo capta estímulos e informações do ambiente que 
o cerca e do seu próprio corpo. Os estímulos são transmitidos na forma de impulsos elétricos até 
o sistema nervoso central.  

Estímulos ambientais são estímulos que afetam os seres vivos e os fazem responder a esse 
estímulo, ou seja, estímulo ambiental é toda a informação que é captada ou que afeta os seres 
vivos presente naquele ambiente.  

1) Pesquise quais são os cinco componentes do sistema sensorial.  

2) Responda às questões da página 79 – Sistema Sensorial.  

ATIVIDADADE 6 – TESTANDO OS SENTIDOS – Página 79  

Você sabe como funcionam os cinco sentidos?  

Os cinco sentidos do corpo humano trabalham juntos para garantir a nossa 
sobrevivência.  Sensações como a visão, o olfato e a audição alertam sobre perigos e prazeres. 
Teste-se sobre o tema. Para isso você desenvolverá em sua casa a atividade “Testando os 
sentidos” da página 79.  

1) Separe os materiais necessários descritos na atividade (algodão, gelo, álcool, areia, sal ou 
açúcar, entre outros materiais que possam enriquecer a atividade investigativa sobre os 
sentidos.  

  2) Você vai olhar atentamente os materiais, vai tocar e cheirar cada um. Depois 
responda às questões 1 a 4 da página 79 

 

Fontes para pesquisa:  

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-sensorial.htm  

https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/os-cinco-sentidos.htm  

https://educacao.uol.com.br/disciplinas/biologia/sistema-sensorial-orgaos-captam 
estimulos-e-informacoes.htm  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo_(fisiologia) 



 

HISTÓRIA 

 

 

GEOGRAFIA 

 
 
  

ARTE 

 
 

 

 

EDUCACÃO FÍSICA 

 

    FAZER SEPARADAMENTE EM UMA FOLHA AVULSA (ALMAÇO OU DO CADERNO SEM A 

REBARBA DA FOLHA),  

   Colocar: 

3º Semana de Setembro  

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 

Sugestão de site para a pesquisa: https://escolakids.uol.com.br/historia/alfabeto-fenicio.htm 

3° SEMANA DE SETEMBRO 

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 3 – CARTOGRÁFIA TEMÁTICA: FORMAS DE 

REPRESENTAÇÃO, página 99. 

Pesquisar: A importância do Título, legenda, Orientação e Fonte existente 

em um mapa. 

Copiar no caderno e em uma folha para entregar, com seu nome e série. Cole 

ou grampeie no caderno do aluno SP FAZ ESCOLA, volume 2. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO 

ESCOLA MUNICIPAL “E. M. EMILIA MIRANDA BORGES PEREIRA” 

7ª Orientação 

 
SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM III  

 

ATIVIDADE 1 – SONDAGEM - página 11. 
  

 Leia o texto do enunciado da atividade. 
 Procure fazer sua resposta além do sim e não. Responda as questões na sequência da 
1ª a 11ª na folha do caderno. Sua resposta é pessoal.                                                                                                



 

           Escola: Em. Emília Miranda Borges Pereira. 

           Nome completo, número da chamada, a série e a disciplina Educação     Física visível. 

           Data. 

LER ATENTAMENTE OS TEXTOS E AS ATIVIDADES SUGERIDAS:  

Obs.: Caso haja atividade em grupo, pode fazer sozinho. 

Duvidas me chame no whatsapp, o conteúdo dessa apostila será o trabalhado no 3º Bimestre. 

Professores de Educação Física. 

 

 

 

 

 


