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

4ª ORIENTAÇÃO DE NOVEMBRO 

6°ANO 

LIPT e GRAMÁTICA CONTEXTUALIZADA 

 

 

Nome:_________________________________________6º ___________ 

 

 

 

ORIENTAÇÕES: 

 

- Atividade 4: O texto em síntese –página 27. 

 

- Responder a questão 1. Preencher o quadro com base no texto 2: A Esfinge e 

o oráculo de Apolo- página:27. 

 

-Responder a questão 2, completando a síntese, de acordo com o quadro 

anterior – página:27. 

 

- Fazer a leitura do quadro sobre Verbos – página:30. 

 

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. 

 



E.M PROFESSOR EDUCADOR PAULO FREIRE 

 
SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM    HISTÓRIA   6º ANO  

4º Bimestre 

 
OS LEGADOS DA CULTURA HELENÍSTICA 

 

4ª ORIENTAÇÃO: NOVEMBRO – 16/11 – 26/11 

Atividade 1.  

Observe a imagem da pág. 106 e responda às questões 1.1, 1.2 e 1.3 
(responder a questão a, a partir da leitura do texto 1 da pág. 107) 

Atividade 2.2.  

Leia o  texto 2 das págs. 108 e 109 e responda as questões a, b, c e d da 
pág. 109. 

 

 
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 

4ª ORIENTAÇÃO DE OUTUBRO – 2021 

PROFESSORA CÁTIA REJANE 

ATIVIDADE 04 DA PÁGINAS 95, 96 e 97.  

LER PÁGINAS 95, 96, 97 - ATIVIDADE 4 – ORGANIZANDO IDEIAS: TEMPO 
ATMOSFÉRICO. RESPONDA EM SEU CADERN0 AS QUESTÕES DA PÁGINA 
97.  

LEMBRETE! AS PERGUTAS E RESPOSTAS DEVERÃO SER RESPONDIDAS 
NO CADERNO, PARA POSTERIORI CORREÇÃO.  

FONTES PARA PESQUISA: 

VÍDEOS SUGERIDOS: 

https://www.youtube.com/watch?v=Hb4TefWWKuM Diferença entre clima e 
tempo atmosférico, os conceitos e entendimentos da Climatologia e da 
Meteorologia, bem como suas aplicações. 
https://www.youtube.com/watch?v=Rq0Tvsmd-6I Vídeo educativo para 
crianças no qual aprendem como pode ser o tempo: quando tem sol, está 
ensolarado, quando tem muitas nuvens, está nublado, se caem gotas de água, 
está chovendo, quando escutamos trovões e vemos raios entre as nuvens, vem 
uma tempestade, quando caem flocos de neve, está nevando, quando as 
árvores se mexem muito, tem vento. Qual é o tempo que você mais gosta? 
 
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=Hb4TefWWKuM
https://www.youtube.com/watch?v=Rq0Tvsmd-6I
mailto:catiarsok@outlook.com


CIÊNCIAS – 6º ANO 

APOSTILA SP FAZ ESCOLA – VOLUME 3 – MAIRINQUE 2021 

  
4ª ORIENTAÇÃO DE NOVEMBRO 

PROFESSORA SANDRA CARVALHO 

 
SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 4: DROGAS – Página 84 
 
Denominam-se drogas quaisquer substâncias utilizadas que causam alterações na 
estrutura e funções do organismo. Podem ser classificadas quanto à origem, efeitos, 
entre outros. O termo drogas refere-se a quaisquer substâncias que, quando 
utilizadas, causam alterações na estrutura e funções do organismo.           
 
Atividade 1- Influência das substâncias psicoativas no Sistema Nervoso – 
Página 84 
‘ 
Responda às questões 1 a 8 da Atividade 1 - Páginas 84 e 85. 
 
Atividade 2- O que são drogas? – Página 85 
 
Após a leitura do texto “O que são drogas”, responda às questões 1 a 3 – Página 85. 
 
 

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  

 

4ª Orientação  Novembro (16/11/2021 à 19/11/2021) 
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:  61e 62 . 
 
- Nas atividades desta semana, iremos  
comparar as áreas registrando por meio de 
números racionais e porcentagens, encontrar 
frações cuja soma seja igual a 1 inteiro, para 
trabalhar esse conceito   será realizada a 
Situação de Aprendizagem 3, Atividade 3 – As 
Frações no Tangram, e a Atividade 4 – Labirinto 
das Frações.  
 
. Sendo assim, sugiro que assistam os vídeos 
abaixo: 
https://www.youtube.com/watch?v=cMeFL6tnQ
M0  
https://www.youtube.com/watch?v=slBRxfTD4I
U  
 
- 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. 

 
4ª aula 

 
 
 
 

 
- Apostila “SP FAZ ESCOLA” 
VOLUME 3; 
 
- Vídeo disponível no YouTube; 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cMeFL6tnQM0
https://www.youtube.com/watch?v=cMeFL6tnQM0
https://www.youtube.com/watch?v=slBRxfTD4IU
https://www.youtube.com/watch?v=slBRxfTD4IU


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  

- Abra sua apostila “SP FAZ ESCOLA” 
VOLUME 3 nas páginas 61 e 62, ATIVIDADE 3: 
AS FRAÇÕES NO TRANGRAM. 

- Realize os exercícios 3.1 e 3.2. 

- 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. 

5ª aula 

- Abra sua apostila “SP FAZ ESCOLA” 
VOLUME 3 na página 62, ATIVIDADE 4: 
LABIRINTO DAS FRAÇÕES. 

- Realize o exercício. 

- 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. 

4ª Orientação Novembro (22/11/2021 e 26/11/2021) 



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  

 
AULA Descrição da Atividade Recurso Material a ser utilizado na aula 

 
1ª e 2ª aula 

- Abra sua apostila “SP FAZ ESCOLA” 
VOLUME 3 nas páginas: 72, 73 e 74. 
 
- Nas atividades desta semana, iremos 
identificar eventos e calcular a probabilidade de 
sua ocorrência, calcular a probabilidade de 
ocorrência de um evento, identificar a 
ocorrência de eventos sucessivos, esse 
conteúdo será trabalhado  através da realização 
da Situação de Aprendizagem 7 -  ATIVIDADE 
1 – EVENTO ALEATÓRIO,  ATIVIDADE 2 – 
PROBABILIDADE e, ATIVIDADE 3 – 
PROBABILIDADE DE EVENTOS 
SUCESSIVOS. 
 
 - Sendo assim, sugiro que assistam o  vídeo 
abaixo: 
https://www.youtube.com/watch?v=ujmECnbsa
aA  
 
- 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. 

 
 
 
 

3ª aula 

 
 
- Abra sua apostila “SP FAZ ESCOLA” 
VOLUME 3 na página 72, ATIVIDADE 1: 
EVENTO ALEATÓRIO. 
 
 
- Realize o exercício 1.1  

 
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://www.youtube.com/watch?v=ujmECnbsaaA
https://www.youtube.com/watch?v=ujmECnbsaaA


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  

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

escola, ou enviada através de 
foto pelo WhatsApp. 

 
 
 
 
 

 
4ª aula 

 
 
- Abra sua apostila “SP FAZ ESCOLA” 
VOLUME 3 nas páginas 72 e 73 , ATIVIDADE 
2: PROBABILIDADE. 
 
 
- Realize os exercícios: 2.1, 2.2  e 2.3 
 
 

 
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. 
 

 
 
 
 
 
 

5ª aula 

 
 
- Abra sua apostila “SP FAZ ESCOLA” 
VOLUME 3 na página 74, ATIVIDADE 3: 
PROBABILIDADE DE EVENTOS 
SUCESSIVOS. 
 
- Realize o exercício: 3.1 

 
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 Fernanda Borgatto e Lilian Ribeiro 

Disciplina: Geometria  - 6º Ano  
 

 Novembro (16/11/2021 e 19/11/2021) 
 

Aula Descrição da Atividade Recurso Material a ser utilizado na aula 
   
 

 
 

 
1ª aula 

- Abra sua apostila “SP FAZ ESCOLA” 
VOLUME 3, nas páginas  67 e 68;  
 
- Para esta atividade, iremos 
reconhecer os elementos dos 
poliedros, o conceito será trabalhado 
através da realização da Situação de 
Aprendizagem 5, ATIVIDADE 2 – OS 
POLIEDROS; 
 
- 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, na página 67 e 68; 
 
- Realize os exercícios 2.1, 2.2, 2.3 e 
2.4.. 
 
- 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 
Prof.ª Fernanda Borgatto e Lilian Ribeiro 

Disciplina: Geometria  - 6º Ano  
 Orientação Novembro (22/11/2021 e 26/11/2021) 

 
Aula Descrição da Atividade Recurso Material a ser utilizado na aula 

   
 

 
 
 

 
1ª aula 

- Abra sua apostila “SP FAZ ESCOLA” 
VOLUME 3, nas páginas 68 e 69;  
 
- Para esta atividade, iremos interpretar 
plantas baixas simples e compreender 
que o perímetro é proporcional à 
medida do lado, o que não ocorre com 
a área, o conceito será trabalhado 
através da realização da Situação de 
Aprendizagem 6, ATIVIDADE 1 – 
PLANTA BAIXA- ÁREA E 
PERÍMETRO. 
 
- Sendo assim, sugiro que assistam o 
vídeo abaixo: 
https://youtu.be/IxDu6n9PPeo 
https://youtu.be/DnveVkPG3JE 
 

 
 
- 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 68 E 69; 
 
- Realize os exercícios: 1.1 
 
- 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 

- 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://youtu.be/IxDu6n9PPeo
https://youtu.be/DnveVkPG3JE


PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

E.M. PROFESSOR EDUCADOR PAULO FREIRE 
Prof.ª Fernanda Borgatto e Lilian Ribeiro 

Disciplina: Geometria  - 6º Ano  
seguirão a ordem da lista de 
chamada). 

 



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

EM. “PROF. EDUCADOR PAULO FREIRE" 
 

PLANEJAMENTO DE AULA 
    DISCIPLINA: Educação Física                                                                              6º ANO 

                  PROFESSOR: Marcos            4ª Orientação de Novembro 

 
CONTEÚDO 

 
HABILIDADES 

 
METODOLOGIA 

 
RECURSO DIDÁTICO 

 
AVALIAÇÃO 

Caderno SP faz escola -
volume 3 
 
 
Atividade 3 – Ginástica e 
Capacidade Físicas. Pg. 44 
 
Descrever a capacidade física 
predominante em cada 
estação (7 estações), e 
responder as 3 questões da 
pg. 45. 
 

(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  -  4º ORIENTAÇÃO  DE NOVEMBRO  - 

COMPONENTE CURRICULAR: ARTE             ANO: 6ª ANO 

 

ORIENTAÇÕES 

- Você irá investigar através de uma pesquisa de textos e imagens em livros, revistas, internet 
etc, as diferentes funções do teatro e compreender a relação entre elas no processo de criação 
de personagens e da montagem teatral. Após a pesquisa realizada , você criará um painel igual 
ao painel da página 13 da atividade 3, com todas as informações , conforme o modelo do livro.  

 



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 port sarita
	6º ano hist 4ª
	6º ano geografia katia 4ª
	https://www.youtube.com/watch?v=Hb4TefWWKuM Diferença entre clima e tempo atmosférico, os conceitos e entendimentos da Climatologia e da Meteorologia, bem como suas aplicações.
	https://www.youtube.com/watch?v=Rq0Tvsmd-6I Vídeo educativo para crianças no qual aprendem como pode ser o tempo: quando tem sol, está ensolarado, quando tem muitas nuvens, está nublado, se caem gotas de água, está chovendo, quando escutamos trovões e...

	6º ano cienc sandra 4ª
	6º ano tm lilian 4ª
	6º ano geom lilia 4ª
	6º ano ed fis marcos 4ª
	6º ano art denise 4ª
	6º ano ingles 4ª

