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6º ano 

Apostilas São Paulo Faz Escola 
 

Orientações para estudos 
4º SEMANA DE AGOSTO (DE 23/08 A 27/08). 

 
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 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) 

 
 

 

MATEMÁTICA 
(TEORIA E GEOMETRIA) 

 
 

Situação de aprendizagem 4. 
Atividade 1. Fluxograma página 26 e 27. 
Leia com atenção e acompanhe o raciocínio do problema para poder chegar na resposta correta. 
Exercícios 1.1,1.2,1.3  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ORIENTAÇÕES AOS ALUNOS 
 
Semana de 23 a 27 de agosto 
 
Apostila SP faz escola – Volume 2 
 
Abra a apostila na página 20 – ATIVIDADE 3- E POR FALAR EM AVIÃO 
  Exercício 1 – Siga as instruções corretamente e faça o seu avião! Observe os verbos. Em que 
modo verbal eles estão? 
 
Páginas 21 e 22 – Exercícios: 2, 4, 5. (Nessa atividade você deverá responder em uma folha de 
caderno e grampear na página 21 da apostila). Capriche na letra! 
 
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. 



 

SP FAZ ESCOLA - CADERNO DO ALUNO - VOLUME 2. 

 
 

CIÊNCIAS 

 
 

 

HISTÓRIA 
SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 1 – OS TIPOS DE LINGUAGENS E REGISTROS NAS 

SOCIEDADES ANTIGAS 

ORIENTAÇÕES: 

 

ATIVIDADE 5- DIFERENTES TIPOS DE CÉLULAS DO NOSSO CORPO. 

“Nosso organismo é muito complexo, somos seres pluricelulares. Somos formados por 

milhares de células que formam grupos especializados em desempenhar determinadas 

funções”. 

1) O aluno deverá ler o texto da página 71.” Diferentes tipos de células em nosso corpo” 

2) Após a leitura, com ajuda de livros ou internet faça uma pesquisa e aponte os tipos de tecidos 

que formam o nosso corpo e qual tipo de células os compõem. 

ATIVIDADE 6- PROCARIONTE E EUCARIONTE 

1) Assista ao vídeo disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=thufkt23AEc e descubra as 

diferenças entres as células eucarionte e procarionte. 

2) Copie e responda no caderno as questões abaixo referentes ao vídeo.  

a) Quais as principais diferenças entre as células eucariontes e procariontes?  

b) Que grupos de seres vivos possuem células procariontes e eucariontes? 

ATIVIDADE 7- DESVENDANDO O MICROSCÓPIO 

1) Leia o texto da página 73, em seguida anote no caderno as palavras desconhecidas. 

2) Com a ajuda de um dicionário ou internet, encontre o significado das palavras que você anotou. 

3) Assista aos vídeos “Construção de um microscópio”: Disponíveis em 

https://www.youtube.com/watch?v=HwHJhti5fLs.  

https://www.youtube.com/watch?v=WufR6iwfQxY.  

 

4) Copie e responda no caderno as questões a,b e c da página 74. 

 

 



 

 
 

GEOGRAFIA 

 
 
  

ARTE 

Leia todas as orientações antes de iniciar a atividade. 

  

  

4º Semana de Agosto - ATIVIDADE 3.2 – pág. 106 

3.2. – Responda os questionamentos propostos na (questão a) do caderno do aluno SP 

FAZ ESCOLA VOLUME 02. pág.106.  

Obs: Imagem 1 (Hieróglifos egípcios) e Imagem 2 (calendário Maia) 

Atividade 5 – RETOMADA DE CONHECIMENTOS: POSIÇÃO RELATIVA   

ENTRE MUNICÍPIOS. (PÁGINA 96) 

 De acordo com o mapa 3 – Municípios do Estado de São Paulo, (página 97). 

Responder as questões: a, b, c, d, e na apostila. 

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

ATIVIDADE 2 – APRECIAÇÃO  

ATIVIDADE 3 -  AÇÃO EXPRESSIVA I 

ATIVIDADE 4 – AÇÃO EXPRESSIVA II 

CONTEÚDO 

● Dança folclórica 

 

PROCEDIMENTO  

ATIVIDADE 2 – APRECIAÇÃO 

● Pesquise três tipos de danças folclóricas que você não conhecia, desenhe 

e pinte no caderno de desenho e escreva um pouco sobre as danças que 

você escolheu. 

 

ATIVIDADE 3 – AÇÃO EXPRESSIVA I 

 

• Agora é sua vez, escolha uma das danças folclóricas de sua preferência, 

com os matérias solicitados, confeccionar figurinos, criar coreografias e 

pesquisar trilhas sonoras. 

• Pesquise e faça um esboço (desenho) do figurino que desejam criar, 

escolha uma música e faça uma coreografia referente a dança escolhida. 

• Treine e apresente em sala de aula. 

• Capriche! 

   

ATIVIDADE 4 – AÇÃO EXPRESSIVA II 

• Há figurinos que não são compostos apenas pela roupa, mas por uma 

organização de elementos: máscaras, chapéus e outros adereços que o 

compõem. 

• Escolha somente um dos adereços que compõem a fantasia que você 

escolheu e confeccione. 

• Procure por matérias de fácil acesso e custo baixo para sua confecção. 

Use sua criatividade para a construção desse figurino. 

• Relate em uma folha todo o processo de criação do figurino , desde a 

escolha até a finalização do processo. 

  

  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 LIPT 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. 



 

 

 

EDUCACÃO FÍSICA 

 

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

REBARBA DA FOLHA),  

   Colocar: 

           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: REALIZAREMOS AS 

ATIVIDADES – UNIVERSO DA GINÁSTICA E CONDICIONAMENTO FÍSICO (atividade de 6 a 9) 

Identificar as atividades como: 

1) Atividade  (1,2,3...); 

2) Título da atividade. 

3) Ler o enunciado das perguntas na apostila e colocar na folha a pergunta e a resposta, caso 

seja uma pesquisa identifique-a. 

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. 

 

 


