
 

 

 

Disciplina Conteúdo Avaliação 

  

Educação 
Musical 

Professoras 

 Isabel  (703 e 705) 

 e  

Milena (701 e 702). 

1) Elementos da escrita musical estudados no 6º ano, 
acrescidos de  
• Semicolcheia e pausa da semicolcheia 
• Notas suplementares superiores e inferiores 
• Andamento:  Andante  
• Sinais de intensidade: f – p – mf – mp – ff – pp  
• Ritornello com casa de 1ª e 2ª vez 
 
2) Instrumentos Musicais e Conjuntos Instrumentais  
 
3) Vozes e Conjuntos Vocais 
 
4) Canto em conjunto / Flauta doce – repertório na 
apostila: 
• A Banda (Chico Buarque)  
• Será (Dado Villa-Lobos, Marcelo Bonfá e Renato 
Russo) 
• Canção da Partida (Dorival Caymmi)  
• Lia de Itamaracá (Antônio Baracho da Silva)  
 
5) Hino Nacional Brasileiro e Hino dos Alunos do 
Colégio Pedro II 
 

 
5,0 = Prova escrita;  
2,0 = Teste de flauta doce;  
1,0 = Canto em conjunto; 
1,0 = Exercícios de fixação sobre 
Instrumentos / Vozes / Conjuntos 
(em dupla); 
1,0 = Material, participação, 
disciplina e deveres (aula e casa). 

Desenho 
 

1. Letras (maiúsculas e minúsculas) e algarismos tipo 
bastão simples 
2. Distância entre elementos geométricos: 
    Entre dois pontos. 
    Entre ponto e reta. 
    Entre duas retas paralelas. 
3. Mediatriz 
4. Bissetriz 
5. Transporte de ângulos 
6. Equidistância 

701, 703 e 705: 
Teste 3,0  
Prova 7,0 
 
702 e 706: 
Teste 3,0 
Prova 7,0 
 
704:   
Trabalho 1,0     
Teste 1,0  
Participação 1,0 
Prova 7,0 
 

 
Artes Visuais 
 

Matéria da Prova:  
Cores: Primárias, Secundárias, Nuances, Tonalidades 
e Rosa Cromática. (Apostila de Cor)  
Elementos Básicos da Expressão Plástica:  
 Forma Figurativa (naturalista e estilizada) 
 Volume: bidimensional e tridimensional 
Grécia e Roma (idealismo e realismo) 

1ª Prova Trimestral – 7;0 pontos 
Trabalho: Composição plástica com 
cores.- 3,0 pontos 

 
Inglês 
 
 
 

Genre 
 Vocabulary Grammar 
 Newspaper and magazine headlines
 Articles (p.12) – (continua na outra página.) 
 Bios (people alive) 
 Interviews 
 Passages from comic books (p. 27) / Comic 
strips 

Prova- 7,0 
Trabalho em dupla- 3,0 pontos -
Redação de um parágrafo sobre a 
rotina de um personagem e um 
exercício sobre verbos no Present 
Simple  
Turmas 701 e 704-  Teste - 2,0 
pontos e um trabalho individual de 
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 Extracts from novels (p. 29) 
 
Vocabulary 
 
 Daily routine verbs 
 Parts of the body (p. 14,15) 
 Words related to physical description (p. 29) 
 Clothes (pp. 30,31) – Uso de am / is / are + 
wearing –  
Grammar 
 Simple Present Tense (repeated actions / 
permanent situations / general truths ) (pp. 18,19)  
 CAN (requests, ability, permission) 
 Personal questions (Who / What / How 
old…) (Review) (p. 35) 
 Present Continuous 

produção textual - Criação de um 
Avatar acompanhado de uma 
descrição sobre o mesmo- 1,0 ponto 
Turma 706: 1 trabalho em dupla: 3,0 
- produção de um texto sobre a 
rotina dos alunos e de um colega. 
(feito no Power Point) e 0,5 ponto 
extra - Elaboração de um cartaz 
sobre determinado país, com 
características como língua materna, 
roupas típicas, comida, celebridades 
do lugar e curiosidades. 

História 
 
 

Queda do Império Romano  
Mundo Muçulmano medieval 
A formação do feudalismo:  
• O império carolíngio  
• Economia e a sociedade feudal 

Prova: 7,0  
Trabalho em grupo: 3,0 

Português 
 

Narração e descrição; 
Elementos da narrativa 
Linguagem denotativa e linguagem 
conotativa 
Revisão de classes gramaticais (artigo, 
substantivo, adjetivo, numeral, interjeição, 
pronome e verbo (inclusive modo 
imperativo) 
Narrativa policial  
Sujeito simples, composto e indeterminado 
(apenas com a 3ª pessoa do plural) 

Prova: 50% 
Redação, testes e trabalhos 
individuais: 30% 
Trabalhos em grupo e/ou atividades 
com o livro: 20% 
Leitura do trimestre: FERNANDO 
SABINO. Martini Seco 

Matemática 
 

- Conjunto dos números inteiros (módulo, 
números opostos, comparação) 
- Operações com números inteiros 
- Propriedades das potências 
- Conjuntos dos números racionais (módulo, 
números opostos, comparação) 
- Operações com números racionais 

Teste em dupla: 3,0 pontos 
 Prova: 7,0 pontos 

 
Ciências Sociais 
 

Senso comum e ciência social; 
O estranho e o familiar; 
Socialização; 
O conceito de indivíduo ; 
Papéis sociais. 

Prova: 7,0 
Trabalhos: 3,0 

 

Ciências 

 

Características dos Seres Vivos (caderno e livro). 
Classificação taxonômica (espécie, gênero, família, 
classe, ordem, filo, Reino). 
Nomenclatura binominal. 
O Cinco Reinos e exemplos. 
Vírus e exemplo de doenças. 
Reino Monera e exemplo de doenças. 
Antibióticos/Soro/Vacina. 

Prova: 7,0 

 

Trabalhos: 3,0 

 

Francês 
 

Ler um texto e responder a perguntas de 
interpretação 

Compreender um horário escolar 
- as disciplinas da grade curricular / os dias da semana 
(revisão) / as preposições: de, à 

Trabalho individual:  
         “Expressão oral” – 1,0 
 
Trabalho em grupo:  
        “La journée de ...” – 2,0  
 



Pedir e informar as horas 
- Quelle heure est-il ? Il est ...  / hora oficial e hora 
informal  /  os momentos do dia 
Dizer aonde se vai 
- o presente do verbo aller + au / à la / à l’   
Falar sobre as atividades diárias / Apresentar sua 
rotina e hábitos  
- as refeições / as atividades do dia  /  o presente dos 
verbos pronominais / o presente do verbo faire  

 
Et Toi 1- Livro e caderno de exercícios- Séquence 7; 
folhas e caderno do aluno 

 
Prova :    7,0 
 

 

Geografia 

 

 

 Panorama do território brasileiro 
a) Localização, extensão territorial, e posição do 
Brasil na América e no mundo 
b) Diversidade territorial brasileira• Dinâmicas 
naturais (relevo, hidrografia, clima e vegetação) 
• Diversidade cultural 

 Formação territorial do Brasil 
a) Brasil: descoberto ou construído? 
b) Conquista territorial e mobilidade das fronteiras 
• A expansão da ocupação portuguesa e a resistência 
indígena. 
ONDE ESTUDAR? 
Livro Didático (cap. 1 e 2) 
Caderno 
Caderno de mapas p. 1 e 2, 16 e 17 
Folhas trabalhadas 

1º. Turno: 
•Trabalho em grupo – Diário de 
Viagem (1,5) 
•Trabalho sobre povos indígenas 
(1,0) 
•Participação/tarefas/deveres (0,5) 

Educação Física 

 

Verificação das Habilidades Especializadas: 

●Aperfeiçoamento das Habilidades Especializadas 
através dos Jogos Pré-esportivos; 

●Aprendizagem dos fundamentos básicos ligados aos 
esportes de quadra. 

 

 

70% da nota será dado sobre a 
participação e desenvolvimento do 
aluno no alcance dos objetivos 
planejados abaixo: 
•Disposição favorável para 
participação nas atividades propostas 
pelo professor e demais alunos da 
turma; 
•Participar de forma construtiva e 
democrática nas atividades esportivas 
e lúdico-recreativas; 
•Apresentar espírito de equipe e 
liderança; 
•Disposição favorável ao 
aprendizado de jogos e atividades 
esportivas; 
 
•Disposição favorável à organização 
psicomotora, através de jogos e 
atividades lúdico-recreativas; 
•Aplicação dos movimentos 
aprendidos, específicos de cada 
conteúdo do bloco de conhecimentos 
nas atividades de aula. 
30% da nota será dado pelo aluno em 
uma auto avaliação sobre sua 
participação e desenvolvimento no 
alcance dos objetivos citados acima. 

 


