
 
 

 
 
 

CONTEÚDOS – 3ª CERTIFICAÇÃO 
 

6º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 
 

ARTES VISUAIS 

 
 
 
 
I - Arte e cultura indígena. 
II - Expressões artísticas 
III - Padrões gráficos da arte Kusiwa dos índios Wajapi. 
IV - Jaider Esbell - artista indígena Makuxi e sua produção. 
 
 

Obs. Trazer lápis de cor. Não será permitido compartilhar materiais durante a 
avaliação 
 
 

 

CIÊNCIAS 

 
 
I - Água: 
 
a) A Molecula de água. 
b) Estados físicos e mudanças de estado físico da água.  
c) Ciclo da Água. 
d) Qualidade da água e saúde da população:  

 relação qualidade da água e saúde coletiva,  
 tratamento caseiro de água,  
 principais doenças (diarreias infecciosas, Amebíase e ascaridíase).  

 
 

II - Ar:  
 
a) Camadas da atmosfera. 
b) Composição do ar da troposfera.  
c) Importância dos componentes do ar para os seres vivos (respiração, fotossíntese). 
d) Qualidade do ar e saúde. 
 
 
III - Ecologia:  
 
a) Conceitos básicos – biosfera, ecossistema. 
b) Componentes abióticos e bióticos (comunidade) dos ecossistemas. 

 
 

DESENHO 

 
 
 

I - Letras e algarismos tipo bastão; 
 
II - Ângulos: 
a. Elementos 
b. Identificação 
c. Medição 
d. Construção 
e. Classificação; 
 
III - Polígonos: 
a. Elementos 
b. Classificação; 
 
IV. Utilização do transferidor! 
 
 
 

 
 
 



ESPANHOL 

MATERIAL DIDÁTICO: Alas para volar.  6º ano.  Apostila elaborada pelos professores do 

Departamento de Espanhol. Além do uso da apostila, atentar para a realização de atividades 

que objetivem o desenvolvimento de estratégias de leitura e da gramática reflexiva com vistas 

a ampliar a capacidade argumentativa dos educandos 
 

3ª certificação - Unidade: 5, 6 e 7 
 
I - Competência Intercultural 
- Expressar gostos pessoais e coletivos; 
- Nomear os membros da família; 
- Descrever o bairro em que vivemos. 
 
II - Gêneros Discursivos 
- Tira cômica 
- Glossário 
- Fragmento de romance 
- Música 
- Biografia 
- Crônica 
- Pintura 
- Folheto turístico 
 
III - Elementos linguístico-gramaticais 
-Verbo “gustar” 
- Artigos definidos e indefinidos* 
- Graus de parentesco 
- Usos de ser x tener no presente do indicativo 
 
* Material extra para definido plural e indefinido 

ED. MUSICAL 

 
 I -  Elementos da escrita musical:  
 - Som e silêncio  

-  Parâmetros do som: altura, duração, intensidade e timbre  

- Pentagrama e clave de sol  

 - Notas na pauta: de Dó3 ao Fá4  

- Posição das notas na flauta: de Dó3 ao Fá4  

-  Figuras de som e de silêncio (semibreve, mínima, semínima, colcheia)  

- Sinais de repetição: Ritornello, Da Capo, Ritornello com casa de 1a e 2a vez;  
Da Capo al fine  
- Sinais de expressão quanto à intensidade: p, f  
 
II - Formação da música brasileira  

- Música africana/ música indígena.  
 
III - Danças brasileiras  

- Ciranda  
a. características da dança  

b. características da música  

c. instrumentos  

d. local(is) de ocorrência. 
  
- Quadrilha  
a. características da dança  

b. características da música  

c. instrumentos  

d. local(is) de ocorrência.  
 
IV - Hinos oficiais  

- Hino Nacional Brasileiro  
a. Autores (letra e música)  

b. Letra (1a e 2a partes) e melodia  
 
- Hinos dos Alunos do Colégio Pedro II  
a. Autores (letra e música)  

b. Letra (1a e 2a partes) e melodia  



FRANCÊS 

 
I   - Verbos regulares terminados em ER (s’appeler, parler étudier ...) e verbos irregulares 
(être, avoir, aller);  
II  - A interrogação: Comment? / Quel(s)? / Quelle(s)? / Qu’est-ce que c’est?/ Où?/ Qui ? / 
Quand? ; 
III  - Os números de 0 à 100;  
IV  - Os dias da semana e os meses do ano; 
V  - As disciplinas escolares+ artigos definidos e indefinidos;  
VI   - As cidades e os países + as preposições à, au, en, aux; 
VII  - O pronome ON = NOUS; 
VIII - Os convites: expressões para convidar, aceitar e/ou recusar 
IX  - A família e os possessivos (mon, ton, son...); 
X   - A descrição física (masculino e feminino).  
 
 

GEOGRAFIA       

 
 I - Entendendo as paisagens: dinâmicas da natureza e suas relações com a sociedade. 
 
a) Zonas climáticas e estações do ano. 
 
b) Dinâmica atmosférica: diferença entre tempo e clima; elementos do clima; fatores que 
interferem na temperatura de um local; análise de climogramas; alterações realizadas pelo ser 
humano na atmosfera terrestre. 
 
c) As paisagens vegetais e suas transformações pela sociedade; elementos que interferem na 
vegetação de um local. 
 
d) A formação do relevo; agentes internos e externos do relevo; transformações naturais e 
sociais do relevo terrestre. 
 
e) A hidrografia e a importância dos recursos hídricos para a sociedade. 
 
 II - Entendendo as paisagens: atividades humanas e construção do Espaço Geográfico. 
 
a) A organização da paisagem na Cidade e no Campo. 
 
b) As relações produtivas envolvendo a agricultura, pecuária, indústria, comércio e serviços. 
 
c) Trabalho e técnica: as condições de vida na cidade e no campo. 
 
d) O espaço geográfico como construção humana. 
 
III - Elementos para representação e localização geográfica. 
 
a) Análise de mapas. 
 
b) Fusos horários. 
 
OBS: Estudar pelos exercícios do caderno, pelas sínteses dos capítulos do livro texto e 
mapas do Geoatlas, referentes aos assuntos citados acima. 
Não será permitida a utilização do GEOATLAS na prova. 
 
 

HISTÓRIA 

 
I - Características políticas, econômicas, sociais e culturais: 
  a.  Dos Hebreus 
  b. Dos Fenícios 
  c. Da Grécia Antiga 
  d. Da Roma Antiga 
 
 

INGLÊS 

 
 
6º ano- Unidades 6, 7, 8 
 
 I - estratégias de leitura; 
II - partes da casa, mobília, locais, preposições de local, verbo There to be ; 
III - animais, animais de estimação, cores, habilidades (Can); 
IV - imperativo, verbos.  
 

                         
                    
 



MATEMÁTICA 

 
 
 I - Operações com Números Naturais, Resolução de Problemas e Expressões; 
 II - Divisibilidade, Cálculo do MMC e do MDC.  
III - Problemas envolvendo MMC e MDC;  
IV -Operações com frações e com números decimais; 
 V - Cálculo de Perímetros e Áreas de figuras geométricas elementares;  
VI - Cálculo de áreas e perímetros envolvendo unidades de medidas distintas (conversão de 
unidades). 
 
 

PORTUGUÊS 

 
I -  Elementos da narrativa – mitos e lendas; 
II - verbos e locuções verbais, com ênfase nos tempos do pretérito;  
III - pronomes: pessoais, possessivos, demonstrativos e indefinidos; 
 

 


