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6º ano 

               Apostilas São Paulo Faz Escola 

Orientações para estudos 
3º SEMANA DE AGOSTO (DE 16/08 A 20/08). 

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

 

 
LIPT E GRAMÁTICA 

 
 Neste caderno de exercícios vamos relembrar como é a estrutura de um Conto e iremos 
comparar com as Fábulas. 
 Sua tarefa na atividade 4  página 13 a 15 é: Ler o texto “Entre contos e fábulas” e “O vento e o 
sol” e realizar, em seu caderno, os exercícios 1 ao 5. 
Na atividade 5  página 15 e 16 sua tarefa é ler o texto da atividade 1 “conto ou não conto “  e reescrever 
um final diferente para ele começando da frase que está no retângulo na página 15 ,como não estamos 
nos encontrando em sala de aula você pode colocar o seu texto no grupo para que possamos conversar  
se achar legal  compartilhar com os outros colegas, mas não é obrigatório .depois avalie o resultado da 
sua produção no exercício 6 . 
Qualquer dúvida  entre em contato com o professor pelo grupo ou no particular . 
 

MATEMÁTICA   
Orientações: 

● LER E FAZER ATIVIDADE 2 – MÚLTIPLOS DE UM NÚMERO NATURAL – Página 28 - 

Exercícios (2.1;2.2;2.3;2.4 e 2.5). No caderno. 

●  

● LER E FAZER ATIVIDADE 3 – DIVISORES DE UM NÚMERO NATURAL – Página 28 - 

Exercícios (3.1 e 3.2). No caderno. 

 

● LER E FAZER ATIVIDADE 4 – CRITÉRIO DE DIVISIBILIDADE – Página 28 - Exercício (4.1). 

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


No caderno. 

 

 

CADERNO DO ALUNO: SP FAZ ESCOLA VOLUME 1 (fazer no caderno). 

Qualquer dúvida procurar o professor pelo WhatsApp ou  atendimento presencial no plantão de 
dúvidas presencial da escola. 

GEOMETRIA 
Orientações: 

● SOMENTE LEITURA DA ATIVIDADE 1 – ÂNGULOS NO COTIDIANO – Página 54. VOLUME 

- 2 

 

● LER E FAZER ATIVIDADE  1 – LOCALIZAÇÃO NO PLANO - Páginas 55 e 56 - Exercícios 

(1.1 e 1.2). FAZER NA APOSTILA VOLUME 2. 

 
 

● LER E FAZER ATIVIDADE  1 – LOCALIZAÇÃO NO PLANO - Páginas 57 e 58 - Exercícios 

(2.1; 2.2 e 2.3). FAZER NA APOSTILA VOLUME 2. 

 

 

CADERNO DO ALUNO: SP FAZ ESCOLA VOLUME 2 (fazer na apostila). 

Qualquer dúvida procurar o professor pelo WhatsApp ou atendimento presencial no plantão de 
dúvidas presencial da escola. 

 ARTE  
Atividade 3 – Ação Expressiva I 
Orientação - Leia atentamente o texto para ampliar o conhecimento sobre os elementos da dança.  
 Em uma folha à parte coloque o nome da escola, seu nome completo, turma, a matéria e anote: 
o nome da dança, o movimento corporal, o espaço e o tempo. Das danças Catira, Carimbó e São 
Gonçalo. As danças são as mesmas dos vídeos colocados no grupo (se quiser pode ver outros vídeos 
completos da mesma dança) OBS Não é necessário desenhar o gráfico basta seguir a sequência. 
Vamos supor que a dança seja Ex. (nome da dança) Frevo – Movimento corporal – saltos, giros – 
Espaço – nível alto e médio, deslocamento com saltos, em várias direções – Tempo – rápido 

 
 

 
 


