
CADERNO DO ALUNO “SÃO PAULO FAZ  ESCOLA”- VOLUME 2 

7ª ORIENTAÇÃO DE SETEMBRO - 13/09 a 17/09 

6° ANO 

LIPT e GRAMÁTICA CONTEXTUALIZADA 

 

 

NOME:______________________________________________6° _________ 

 

 

ORIENTAÇÕES: 

 

 ATIVIDADE 6-  DE AVÍÕES A SUPER-HERÓIS -  página: 25. 

 

 Fazer a leitura informativa e introdutória desta atividade proposta e escrever um 

texto biográfico do seu super- herói favorito- página:25  

 

Desenhe ou cole uma figura ilustrativa desse super-herói- página:25. 

 

     

 

ATENÇÃO :Favor responder todas as atividades numa folha a parte, colocando 

nome e turma  e entregar na escola para 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  

3º Bimestre 

 

OS TIPOS DE LINGUAGENS E REGISTROS NAS 
SOCIEDADES ANTIGAS 

 

2ª SEMANA DE SETEMBRO – 06/09 – 10/09 

Pesquisa: 

Escolha um dos seguintes povos para pesquisar: 

• Incas 

• Maias 

• Astecas 

A pesquisa deve conter: localização; principais características. 

 

3ª SEMANA DE SETEMBRO – 13/09 – 17/09 

Atividade 6.1 – pág.  110 

6.1. – Leia as orientações. Faça uma pesquisa sobre os Povos Indígenas do 
Brasil.  

(Tribos, Cultura indígena, línguas indígenas, religião, arte e sociedade.) 

 
 
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 ANO 

APOSTILA SP FAZ ESCOLA – VOLUME 2 

7ª ORIENTAÇÃO DE SETEMBRO – 2021 

PROFESSORA CÁTIA REJANE 

TEXTO 02 DA PAGINA 85 

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM - PÁGINA 85 – TEXTO 02 

RELEIA O TEXTO 02 SOBRE A Breve História da Cartografia e a partir do 

exposto faça uma Pesquisa Referente a evolução da Cartografia. 

LEMBRETE! A PESQUISA DEVERÁ SER FEITA NO CADERNO E 

MANUSCRITA. 

FONTES PARA PESQUISA: 

VÍDEOS SUGERIDOS: 

https://www.youtube.com/watch?v=jOpbvNm0s0A Nesse vídeo será abordado a 

História da Cartografia 

https://www.youtube.com/watch?v=FURm_cArPbg Nesse vídeo será abordado a 

História da Cartografia. Quando surgiram, pra quê serviam e qual eram a intenção dos 

cartógrafos na confecção dos mapas! Confira! 

https://www.youtube.com/watch?v=xjMShvrb3Sw Nesse vídeo será abordado a 

evolução da Cartografia.  

https://www.youtube.com/watch?v=3GdC9lcVNt8 Aula sobre a Evolução da 

Cartografia. 

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.  
Bons estudos! 

[Digite aqui] 
EM PAULO FREIRE 

https://www.youtube.com/watch?v=jOpbvNm0s0A
https://www.youtube.com/watch?v=FURm_cArPbg
https://www.youtube.com/watch?v=xjMShvrb3Sw
https://www.youtube.com/watch?v=3GdC9lcVNt8
mailto:catiarsok@outlook.com


CIÊNCIAS – 6º ANO 

 

APOSTILA SP FAZ ESCOLA – VOLUME 2 

 

 

7ª ORIENTAÇÃO DE SETEMBRO – 2021 

 

PROFESSORA SANDRA CARVALHO 

 

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 3: SISTEMA NERVOSO E INTERAÇÃO ENTRE OS 

SISTEMAS LOCOMOTOR (OU ESQUELÉTICO) E NERVOSO 

 

ATIVIDADADE 7 – SISTEMATIZANDO OS CONHECIMENTOS – Página 80 

Responda: 

1) Explique o que você entendeu sobre: 

 

a) Seres vivos. 

b) Seres não vivos. 

c) Célula 

d) Sistema Nervoso. 

 

2) Responda às questões 1 a 5 da página 80. 

 

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 (WhatsApp: (15) 99168 2337) 
Disciplina: Teoria da Matemática    6º Ano - 7ª Orientação de Setembro (13/09/2021 à 17/09/2021) 

 
AULA Descrição da Atividade Recurso Material a ser utilizado na aula 

1ª aula 
 

 e 
 

2ª aula 

- Abra sua apostila “SP FAZ ESCOLA” VOLUME 1 

nas páginas:  27 e 28; 

 

- Para a nossa 1ª atividade, iremos resolver a 

Atividade 3: DIVISORES DE UM NÚMERO 

NATURAL e Atividade 4: CRITÉRIOS DE 

DIVISIBILIDADE, onde exploraremos os divisores 

naturais de um número, o reconhecimento e a 

aplicação dos critérios de divisibilidade. 

. Sendo assim, sugiro que assistam os vídeos abaixo: 

https://youtu.be/a59FJ3r4jYk 

https://youtu.be/RAXp2qjhA1M 

 

- Explicação das atividades durante os plantões, e 

esclarecimento de dúvidas através do WhatsApp. 

 

- Apostila “SP FAZ ESCOLA” 

VOLUME 1; 

 

- Vídeo disponível no 

YouTube; 

 

- Esclarecimento de dúvidas: 

a pelo WhatsApp e/ou durante 

os plantões de dúvidas na 

escola. (Observação: os 

plantões deverão ser 

agendados pela escola e 

seguirão a ordem da lista de 

chamada).  

 
 
 
 
 
 
- Caderno e lápis para anotar os 
principais pontos do conteúdo 
abordado no vídeo. 

 
 
 

 
 
 

3ª aula 

 
 
- Abra sua apostila “SP FAZ ESCOLA” VOLUME 1 
na página 28, ATIVIDADE 3: DIVISORES DE UM 
NÚMERO NATURAL 
 
 
EXERCÍCIOS: 3.1 e 3.2 

- Apostila “SP FAZ ESCOLA” 

VOLUME 1; 

 

- Esclarecimento de dúvidas: 

a pelo WhatsApp e/ou durante 

os plantões de dúvidas na 

escola. (Observação: os 

plantões deverão ser 

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. 

https://youtu.be/a59FJ3r4jYk
https://youtu.be/RAXp2qjhA1M


PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
E.M. PROFESSOR EDUCADOR PAULO FREIRE 

Prof.ª Lilian Ribeiro (WhatsApp: (15) 99168 2337) 
Disciplina: Teoria da Matemática    6º Ano - 7ª Orientação de Setembro (13/09/2021 à 17/09/2021) 

 
 
 
 
 

4ª aula 

 
 
- Para esta aula, será necessário realizar uma 
pesquisa sobre os Critérios de Divisibilidade por 
2,3,4,5,6,7,8,9 e 10. 

 
- Internet; 
- Livros Didáticos. 

 

- Folha para anotar a pesquisa 

realizada. Não esqueça de 

colocar seu nome completo e 

série. 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 1, 
página 28. Para essa aula iremos resolver a 
ATIVIDADE 4: CRITÉRIOS DE DIVISIBILIDADE. 
 
 
EXERCÍCIO: 4.1   
 
 

- Apostila “SP FAZ ESCOLA” 

VOLUME 1; 

 

- Esclarecimento de dúvidas: 

atendimento pelo WhatsApp 

e/ou durante os plantões de 

dúvidas na escola. 

(Observação: os plantões 

deverão ser agendados com 

antecedência 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 

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 (WhatsApp: (15) 99704 7011) e Profª Lilian Ribeiro (WhatsApp: (15) 99168 2337) 
Disciplina: Geometria    6º Ano  - 7ª Orientação -  Setembro (13/09/2021 à 17/09/2021) 

 
Aula Descrição da Atividade Recurso Material a ser utilizado na aula 

   

 

 

 

 

 

1ª aula 

- Abra sua apostila “SP FAZ 

ESCOLA” VOLUME 2, nas 

páginas 57, 58 e 59; 

 

- Para esta atividade, iremos 
construir polígonos no plano 
cartesiano, conhecendo as 
coordenadas dos seus vértices. 
 

https://youtu.be/o9AHloCyUqght

https://youtu.be/0BeuBDvqmw0 

 

 

- Apostila “SP FAZ ESCOLA” VOLUME 2; 

 

- Vídeo disponível no YouTube; 

 

- - Esclarecimento de dúvidas: a pelo 

WhatsApp e/ou durante os plantões de 

dúvidas na escola. (Observação: os plantões 

deverão ser agendados pela escola e 

seguirão a ordem da lista de chamada). 

 

 

 

 

- Caderno, lápis, régua, folha 

quadriculada e folha para anotar 

os principais pontos do conteúdo 

abordado no vídeo. 

  

 

 

 

 

 

2ª aula 

- Abra sua apostila “SP FAZ 

ESCOLA” VOLUME 2, nas 

páginas 57, 58 e 59; 

 

- Explicação das atividades 

durante os plantões e 

esclarecimentos de dúvidas 

através do WhatsApp; 

 

- Realize a ATIVIDADE 2: 

POLÍGONOS NO PLANO 

CARTESIANO, páginas 57, 58 E 

59. 

 

Exercícios: 57,58 e 59. 

 

- Apostila “SP FAZ ESCOLA” VOLUME 1; 

 

 

 

- Esclarecimento de dúvidas: a pelo 

WhatsApp e/ou durante os plantões de 

dúvidas na escola. (Observação: os plantões 

deverão ser 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://youtu.be/o9AHloCyUqght
https://youtu.be/o9AHloCyUqght
https://youtu.be/0BeuBDvqmw0


PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
E.M. PROFESSOR EDUCADOR PAULO FREIRE 

Prof.ª Fernanda Borgatto (WhatsApp: (15) 99704 7011) e Profª Lilian Ribeiro (WhatsApp: (15) 99168 2337) 
Disciplina: Geometria    6º Ano  - 7ª Orientação -  Setembro (13/09/2021 à 17/09/2021) 

 

 



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

EM. “PROF. EDUCADOR PAULO FREIRE" 
 

PLANEJAMENTODE AULA 
    DISCIPLINA: Educação Física                                                                              6º ANO 

                  PROFESSOR: Marcos            DATA: 13/09/21 a 17/09/21 

 
CONTEÚDO 

 
HABILIDADES 

 
METODOLOGIA 

 
RECURSO DIDÁTICO 

 
AVALIAÇÃO 

Apostila SP faz escola: 
 
Atividade 3 – Exercícios e 
capacidades físicas. Pg. 45. 
 Relacionar as imagens e 
descrever o nome do exercício 
e sua capacidade física.  
 
Atividade 4 – Diferentes tipos 
de ginástica. Pg. 46. 
O aluno irá realizar uma 
pequena pesquisa sobre pelo 
menos mais dois tipos de 
ginástica de condicionamento 
físico. 

(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. 

*apostila SP faz escola, 
*livros didáticos, 
*internet, 
*aparelho de som, 
*celular. 

*participação do 
aluno. 

 

 



Revisão do LIVRO SÃO PAULO FAZ ESCOLA 

Alunos – 6º anos 

Atividades para a 7º Orientação ( 3ª semana de setembro – 13 a 17) 

1) Coloque T ( true) ou F ( false) nas informações abaixo.

a) (    ) Vertebrate animals don´t have backbone or spinal column.
b) (    ) The bear is an amphibian animal.
c) (    ) The macaw is considered a Bird.
d) (    ) Humans, birds and snackes are invertebrate animals.
e) (    ) Insects, worms and slug are vertebrate animals.

2) Assinale apenas a opção em que todos os animais sejam invertebrados.

a) (    ) butterfly, spider, shrimp, snake
b) (    ) butterfly, spider, shrimp, starfish
c) (    ) butterfly, spider, shrimp, frog
d) (    ) butterfly, spider, shrimp, ladybug.

3) De acordo com o texto João de Barro, responda em português as
questões abaixo.

a) Quem constrói a casa de João de Barro?

R- ___________________________________________. 

b) Qual é o lugar favorito para construir seus ninhos?

R- __________________________________________ . 

c) Qual é o tempo que leva para construir seus ninhos?

R - __________________________________________ 

4) Shelter é considerado uma construção para designar proteção de mau
tempo, perigo ou ataque, sendo assim assinale a opção onde todas as
opções sejam consideradas uma shelter.

a) (    ) house, forest, field
b) (    ) apartament, house, road
c) (    ) road, forest, field
d) (    ) house, tent, apartament

5) Qual é a função da casca da tartaruga?

R- _______________________________________________. 



 

 

ORIENTAÇÕES DO CADERNO DO ALUNO SP FAZ ESCOLA 

2º VOLUME - 2021 

DISCIPLINA: ARTE      - PROFª MICHELE 

 7º ATIVIDADE - Agosto 3º Bimestre   

COMPONENTE CURRICULAR: ARTE ANO ESCOLAR: 6 ANO 

 

 

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM II 

ATIVIDADE 1 - SONDAGEM 

CONTEÚDO 

● Preconceito e estereótipo 

 

PROCEDIMENTO 

ATIVIDADE 1 

● Responder com suas palavras as perguntas do 01 à 15 do livro da página 13 

e 14.                            

 

  OBSERVAÇÕES FINAIS  

● Qualquer dúvida, peça ajuda ao professor pelo” whatsApp” se organize para 

fazer as atividades e mantenha sempre em dia com os seus estudos. 

● Reserve um caderno de Arte ou folha separada com nome, número, série   e 

o nome da disciplina para que o professor possa corrigir suas atividades no 

plantão de dúvidas presencial realizada na escola. 

● Se estiver em dúvidas marque um agendamento para frequentar o plantão de 

dúvidas presencial realizada na escola. 

● Fique atentos aos recados e datas postadas no site da prefeitura de 

Mairinque ou no grupo do whatsApp da sua série. 

 

 

 


	6º ano portugues sarita 7ª orient
	6º ano hist 6ª e 7ª orient
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