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Colégio Pedro II – Campus Humaitá – 6º ano – Ensino Fundamental 

Planilha de conteúdos e avaliações – 3ª Certificação – 2019 

Disciplina Conteúdo Avaliação 

 
Educação Musical  
 

Professores: M. 
Christina Schwenck 

Milena Tibúrcio 

 
 

- Notação musical tradicional: notas musicais figuras de 
duração e pausas (colcheia, semínima, mínima e 
semibreve), compassos 2/4, 3/4 e 4/4, sinais gráficos, 
sinais de repetição (ritornelo, D.C), ligadura, ponto de 
aumento, sinais de intensidade (p e f). (págs. 8 a 25 da 
apostila)  
- Danças Brasileiras: jongo e ciranda. 
- Flauta Doce: notas do dó 3 ao mi 4: sopro, respiração; 
digitação, postura, técnica e repertório trabalhado. 

5,0 = prova escrita; Professora Christina 
(601,602,603,604) 1,0= teste escrito; 
1,0= teste de flauta 1,0 =questionário 
de danças criado pelo aluno+ criação do 
jogo de tabuleiros 1,0= criação de 
versos jongo 1,0= atitudes, material, 
compromisso Turma 605 
1,0=composição 2,0=Prática flauta 
música ciranda 1,0=Visto de partitura 
1,0= resumo das danças brasileiras Prof. 
Milena (606) 1,0=composição 
2,0=Prática flauta música ciranda 
1,0=Visto de partitura 1,0= resumo das 
danças brasileiras 

Desenho 

Professora: Luciene 

 

 

 

 

Letras do tipo bastão. 

Traçado de retas paralelas e perpendiculares com os 

esquadros. 

Ângulos: conceito, definição, elementos, notação. 

Uso do transferidor: medir e construir ângulos. 

Classificar os ângulos quanto à abertura. 

Polígonos: conceito, elementos e construção. 

Classificação: quanto ao número de lados; regular ou 

irregular; côncavo ou convexo 

 

Trabalho – 2,0 

Teste – 2,0 

 

Artes Visuais 

Professores regentes 
da série: 
Prof. Leandro Souza- 
Turmas: 601, 602, 
605, 606.   
 
Profª Sheyla Godoy - 
Turmas: 603, 604  
 
 
 

 

Apostila de Cor, Espaço e Forma; 
Apostila de História da Arte: Arte Africana e Arte Egípcia. 
 
 
 
 
 

3ª Prova Trimestral - 5,0 pontos 
Cooperação e Responsabilidade -1,0pto. 
Trabalhos Práticos - 4,0 pontos 
 
Trabalhos Plásticos: 
Turmas: 601, 602, 605, 606 
Criações inspiradas na estamparia 
africana – 2,0 pontos 
 Criações inspiradas na visualidade 
egípcia – 2,0 pontos 
 
Turmas: 603, 604  
Arte Africana - Grafismo africano – 1,0 
ponto 
Pintura em tecido: Capulanas – 1,5 ptos. 
Arte Egípcia - A Visualidade Egípcia – 
1,5 pontos 
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Inglês 

Professoras: Ana 
Paula e Cida 

 
 
 
 

Material 
▫ Livro Way to English 6: Units 6, 7 and 8;  Folhas à parte; 
Caderno. 
 
Vocabulário 
Housing 
Parts of  the house 
Furniture 
Animals and Pets 
Colors 
Abilities 
Art forms 
Countries 
Nationalities 
Ordinal numbers (1 – 50) 
Cardinal numbers 
Gramática 
Subject pronouns – I, you, he, she, it, we, they 
Verb to be – simple present tense: affirmative, negative 
and interrogative forms 
(full and short answers) 
Possessive adjectives – my, your, his, her, its, our, their 
Genitive case (’s) 
Indefinite articles a / an 
Singular and plural nouns 
Yes/no questions with the verb to be 
Wh- words (Who, What, Where, When, Why, How, etc) 
There + to be – simple present tense 
Prepositions of  place 
Imperative 
Can – affirmative, negative and interrogative forms (full 
and short answers) 
 

▫ Prova - 6,0 (manhã e tarde) 
▫ Turmas da manhã somente: Teste em 
dupla valendo 4,0. Turmas da tarde: 
Trabalhos valendo 0.5/1.0 + teste em 
dupla 2.0 
 

    História 

Professora Carla  

- O Egito Antigo 
- A Grécia Antiga 
- A Roma Antiga 
 
 

1- Produção de um jogo estilo 
"Detetive". Trabalho interdisciplinar de 
História e Geografia - (2,0 pontos) 
2- Comportamento em sala de aula - 
(1,0 ponto) 
3- Caderno completo com matéria e 
exercícios -(1,0 ponto) 
4 - Prova - (6,0 pontos) 
 

 Espanhol 

Professora: Aline  

 

 

 

 

 

Unidades 5, 6 e 7 

— Verbo “gustar”. 

— Artigos definidos e indefinidos*; 

— Graus de parentesco; 

— Usos de ser, haber, estar e tener no presente do 
indicativo; 

 Léxico: Estabelecimentos comerciais. 

Prova (6,0) 

Trabalhos (4,0) 

— Redação sobre o vídeo “El 
asombroso viaje de Zamba con los 
escritores latinoamericanos” (1,0) 

— Árvore genealógica. (1,0) 

— Vocabulário visual de partes da 
cidade. (2,0) 

 

Português 

Professores: 

Luiz Felipe e Thaís 
Velloso 

 
 

- Sujeito e expressão nominal  

- Pronome e referência 

 - Substantivo, adjetivo, artigo e numeral  

- Tempos verbais do indicativo  

- Marcas de enunciação e vocativo 

 - Histórias de encantamento  

- "A bicicleta que tinha bigodes" 

 
Prova: 6,0  
Trabalhos e Redações: 4,0 

Matemática 1o. turno e 2° turnos: 
Operações com Números Naturais  

1o. turno: 
Teste em dupla sem consulta: 1,0 ponto. 
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Professores: 
Alexandre e Felipe  

 

 

 

Matemática (cont.) 

 

 

 

 

 

Resolução de Problemas e Expressões. 
Divisibilidade Cálculo do MMC e do MDC. Problemas 
envolvendo MMC e MDC. 
Operações com frações. 
Operações com números decimais. 
Cálculo de Perímetros, Áreas e Volumes de figuras 
geométricas elementares. 
Cálculo de áreas e volumes envolvendo, inclusive, 
unidades de medidas distintas 
 

Teste individual com consulta: 1,0 
ponto. 
Trabalho em grupo com Geografia: 2,0 
pontos. 
2° turno: 
Lista de exercícios sobre números 
decimais valendo 1,0 ponto 
Teste 1 (números decimais) valendo 2,0 
pontos 
Teste 2 (geometria) valendo 2,0 pontos 
Será descartada a menor nota dos testes 
totalizando 4 pontos 
Caderno: 1,0 ponto 
 
Prova: 6,0 pontos 

Ciências 

Professores:  

Violeta Perini e  

Fábio França 

 

 

 

 

Água  

- Composição química 

- Distribuição da água na Terra e escassez de água doce  

- Água mineral x água destilada  

- Estados físicos e suas mudanças 

 - Ciclo da água  

- Tratamento da água para consumo 

 - Doenças disseminadas pela água  

Ar  

- Camadas da atmosfera 

- Composição do ar da troposfera 

- Importância dos componentes do ar para os seres vivos 
(fotossíntese e respiração) 

- Qualidade do ar e saúde  

- Ar e meio ambiente: estreitamento da camada de ozônio, 
efeito estufa e aquecimento global.  

Ecologia 

- Conceitos básicos: biosfera, ecossistema 

- Componentes bióticos e abióticos dos ecossistemas 

prova: 6,0  

teste: 2,0  

relatório da prática (ar): 1,0  

exercícios e participação: 1,0 

 

Francês 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leitura e interpretação de texto 

Les présentations (modulo 1) 

 

-  Apresentar-se e apresentar alguém: os pronomes 
pessoais: je, tu, il, elle / o verbo s’appeler / a interrogação:  
comment ...?  

- As nacionalidades: o verbo être / masculino-feminino /  
a interrogação:  Quelle...?  

-  Dizer a idade: números de 0 à 59 / o verbo avoir / la 
interrogação: Quel..?  

-  A frase negativa (NE/N’ + verbe + PAS)  

-  Os pronomes pessoais (plural):  nous, vous, ils, elles /  
verbos être et avoir  

 Mon collège, ma ville (modulo 2) 

- Interrogar/informar sobre um objeto: Qu’est-ce que 
c’est? / os artigos definidos e indefinidos 

- Il y a / a interrogação:  Où et Qu’est-ce 
que/quqndo/comment, etc... 

- apresentação do calendário - 1,0 ponto 

- teste – 1,0 ponto 

- convite – 2.0 pontos 
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Francês (cont). 

 

- Os verbos regulares em –ER (habiter, parler, etc...) 

- O pronome ON = NOUS  

- O verbo aller  

  C’est l’anniversaire de mamie! (modulo 3) 

- A festa de aniversário: números de 50 a 100 / a 
interrogação:   QUI e QUAND...? / Qu’est qu’on apporte 
à boire et à manger ? (du soda, du jus, des sandwichs, des 
chips ...)  

-  Os convites:  convidar- aceitar - recusar 

-  O verbo aller  

-  Os meses do ano 

 -  A família: léxico / possessivos (1a, 2a e 3a pessoas do 
singular)  

 -Il/Elle est comment?: a descrição física + masculino-
féminino  

Material utilizado: C’est Nous! 6o.Ano  –Material didático 
de francês 

Geografia 

Profa. Stella 

HIDROGRAFIA: 
a. Distribuição da água no planeta e no Brasil  
b. Tipos de rios  
c. Causas da poluição das águas.  
 
ATMOSFERA 
 a. Climograma  
b. Tempo e clima 
c. Elementos e Fatores do clima 
d. Zonas térmicas da Terra 
e. Tipos de chuva  
f. Principais climas da Terra. 
 
RECURSOS ENERGÉTICOS: principais formas de 
geração de energia e seus impactos  
 
4. BIOMAS Distribuição dos principais biomas 
(vegetação) da Terra Principais características dos biomas e 
seu aproveitamento econômico 

Construção do jogo Detetive: 1,5 pto. 
Estudo Dirigido Tempo e Clima: 2,0 
pto.  
Tabela Biomas: 0,5 pto 

Educação Física 
Avaliação Processual ao longo do trimestre composta com 
auto avaliação realizada em aula na semana anterior a cada 
certificação. 

 

 

 
 
 


