
 

6º ano do Ensino Fundamental 

Planilha de conteúdos e avaliações – 1ª Certificação – 2022 

 

  
DISCIPLINA 

  
CONTEÚDO 

  
AVALIAÇÃO 

ARTES VISUAIS 
  

 calendário especial. Não farão 
provas de Artes Visuais 

  

CIÊNCIAS 
  

 Turmas da Manhã e Tarde 
 

-Sistema Solar e seus componentes,  
-Esfericidade da Terra,  
-Movimentos da Terra,  
-Lua,  
-Formação e estrutura da Terra. 
 
 

Turmas da Manhã e Tarde 
 
-Prova - 5,0 pontos 
-Teste individual com 
consulta - 3,0 pontos 
-Participação (atividades de 
casa e em sala, 
comportamento, assiduidade 
e participação nas aulas) - 
2,0 pontos 
 

DESENHO - Desenho de Letras (criação, linhas 
guias, letra bastão); 
- Pontos (nome e marcação);  
- Linhas (nome, construção e 
classificação); 
- Uso da régua (unidades de 
medida, traçado e medição); 
- Superfícies (nome, classificação); 
- Porções de Reta (notação, 
identificação e construção). 

 Todas as turmas: 
 

- Trabalho Artístico 
(Lettering)  - 2,0 pontos; 
  
- Trabalho de Construção 
(Superfície Parabólica 
Hiperbólica/Estrela 3d) - 2,0 
pontos. 
 
- Prova individual - 6,0 
pontos 

EDUCAÇÃO MUSICAL Turmas da manhã: Som e seus 
parâmetros (altura, duração, 
intensidade, timbre);  notas musicais 
(dó3 a ré4); pulso e compasso 
quaternário 4/4 ; figuras de duração e 
suas respectivas pausas (semibreve, 
mínima e semínima); sinais de escrita 
musical (pentagrama, clave de sol e 
barra de compasso); sinais de 
repetição (ritornello e Da Capo); flauta 

Turmas da manhã: 
Prova (4 pts); Trabalho de 
composição em grupo sobre 
parâmetros do som (1 pt); 
Prática musical – atividades 
práticas feitas em sala de 
aula (1,0 pt ) e Teste de 
flauta (2,0 pts); Exercícios - 
Claves de sol (0,5 pt), Cópia 
da partitura de Sol Lá tecno 



doce - sonoridade, postura, 
articulação, digitação (notas sol3, lá3, 
si3, dó4 e ré 4) e repertório ( músicas 
Sol Lá tecno e Lá Eólio)   
                        
Turmas 602 e 604: Parâmetros do 
som: Altura, duração, intensidade, 
timbre Altura: relacionar às notas 
musicais de Dó3 a Ré4 Flauta: ser 
capaz de tocar as notas Sol3 - Lá3 - 
Si3 e Dó4 / saber essas digitações/ 
postura/ maneira de soprar 
corretamente Duração: o que é pulso 
e pulsação quaternária. Compreender 
e conhecer as figuras: semibreve, 
mínima, semínima e colcheia. Música 
de trabalho: Sol Lá Si Dó Rock 
(escrita na pauta musical) 
Turma 606: Parâmetros do som; 
Elementos de escrita musical: 
semibreve, mínima e semínima. Notas 
musicais do Ré3 ao Ré4. Sinais de 
repetição: Ritornelo e Da Capo. 
Repertório: Sol-Lá Tecno. Análise da 
partitura e prática na flauta doce. 
 

(0,5 pts), Folha sobre 
parâmetros de som (0,5 pts), 
Exercício de revisão (0,5 pt 
 
Turmas 602 e 604: Prática 
musical 1 (composição em 
sala): 1,0 Prática da música 
"Sol Lá Si Dó Rock" na flauta 
ou outro instrumento 
melódico: 2,0 Trabalho em 
sala - escrever a 1a parte da 
música Sol Lá Si Dó Rock 
(visto no caderno): 1,0. 
Exercícios em sala (visto no 
caderno): 1,0 
Comportamento em sala: 1,0 
Prova individual: 4,0 
 
Turma 606: Prova: 4,0 
pontos. Exercícios de sala 
de aula: 2,0 pontos (visto na 
partitura do Sol-Lá Tecno e 
escrita de claves de sol). 
Trabalho de escuta: 2,0 
pontos (identificação e 
classificação de sons 
gravados e tocados em 
sala). Trabalho de 
performance: tocar o Sol-Lá 
Tecno na flauta. 
 

ESPANHOL 
 
Prof.: Jéssica Machado 

 - O alfabeto espanhol; 
- Dados pessoais (Apresentar-se em 
espanhol: cumprimentos, dados 
pessoais, despedidas); 
- Pronomes pessoais (“tú e “usted”); 
- Tratamento formal e informal; 
Léxico: nacionalidades e cores. 
 

 Manhã/ Tarde 
   
  1.    Prova individual: 6,0    
 2.    Atividades: 4,0 
2.1  Jogo da memória sobre 
o alfabeto (em grupo) – 1,0; 
2.2  História em quadrinhos 
a partir do filme “Um time 
show de bola” (em grupo) – 
1,5; 

2.3  Atividades do 
caderno e da apostila 
(exercícios selecionados 
das atividades 1 a 8) – 
1,5. 



FRANCÊS 
  
  
  
  

Livro  C’est Nous ! 6o. Ano 
 

Saudações e despedidas, apresentar-se, 

descrever-se, descrever alguém 

Verbos (s’appeler, être, avoir) 

Números de 0 a 60 

Nacionalidades (masculino-feminino) 

Preferências / gostos (verbos regulares) 

Artigos definidos 

Frase negativa 

Adjetivos interrogativos 

 

Turma da Manhã: 
 
Atividades realizadas em 
sala de aula (2 pontos) 
 
+ teste (2 pontos) 
 
Prova formal individual (6 
pontos) 
 
Turmas da Tarde: 
 
Atividades realizadas em 
sala de aula (2 pontos)  
 
+ trabalho de apresentação 
de celebridades (2 pontos) 
 
+ Prova formal individual 
(6 pontos) 

GEOGRAFIA 
  

- A paisagem geográfica: a 
diversidade e a construção da 
paisagem com seus elementos 
naturais e culturais.  

- Lugar. 
Alfabetização cartográfica:  

- Definição e importância dos 
mapas e a diferença entre 
globo terrestre, planta e 
planisfério.  

- Noções de orientação e de 
localização. 

- Os elementos de leitura dos 
mapas.   

- Prova formal 
individual: 6 pontos 

- Trabalho sobre o 
bairro: 2 pontos.  

- Participação 
(caderno completo, 
entrega dos deveres 
de casa e dos feitos 
em sala, 
envolvimento nas 
aulas…) : 2 pontos 

HISTÓRIA 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 - Introdução ao estudo de História. 
 
- Os povos nativos americanos.  

 - Prova: 4,0 pontos 
 
- Trabalhos: 6,0 pontos. 

INGLÊS Verb to be – affirmative form 

Subject Pronouns  

 Manhã e tarde: 
Prova- 6,0 



Demonstrative Pronouns  

Questions with: What is this?  How 

are you? How old are you? 

Vocabulary: classroom language, 

school objects, greetings and 

farewells, numbers (1-20): 

Estudar:no livro: tips into practice 

e unidade 01 + anotações no 

caderno 

motivational poster em dupla 
(1,0), teste em dupla (2,0) e 
visto no caderno (1,0) 
 

MATEMÁTICA 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

601, 603 e 605: Sistema de numeração 
decimal, Operações (adição, subtração, 
multiplicação, divisão e potenciação), 
Divisão Euclidiana, Aproximação de 
números para múltiplos de potências de 
10, Propriedades da Igualdade, Valor 
desconhecido, Números primos e números 
compostos e Múltiplos e divisores de um 
número natural. 

 
602, 604 e 606: Sistema de numeração 
decimal, Operações (adição, subtração, 
multiplicação, divisão e potenciação), 
Divisão Euclidiana, Aproximação de 
números para múltiplos de potências de 
10, Propriedades da Igualdade, Números 
primos e números compostos e Múltiplos e 
divisores de um número natural. 
 
 

601, 603 e 605: teste em dupla 
com consulta (3,0 pts), resumo 
de uma folha para ser usado 
como consulta ao teste (1,0 pt) e 
prova com consulta a um 
resumo (6,0 pt) 
 
 
 
 
602, 604 e 606: teste em dupla 
com consulta (1,5 pt), teste em 
dupla sem consulta (1,5 pt), 
apresentação de resumo de 
uma folha (1,0 ) e prova com 
consulta ao resumo (6,0 pt). 

  

PORTUGUÊS 
  

- Identificação dos elementos 
característicos de uma História 
em quadrinhos. 

- Relação de sentido entre a 
linguagem verbal e a 
linguagem não verbal nas HQs 
e em outros textos. 

- Reconhecimento do sentido de 
uma palavra ou expressão de 
acordo com o contexto. 

- Identificação dos elementos de 
um enredo narrativo: situação 
inicial, conflito, clímax e 
desfecho. 

- Identificação dos personagens 
em uma narrativa de HQ. 

- Identificação de informações 
explícitas em texto informativo. 

 Turmas 601, 602, 604 e 
606: 
 
Prova - 5 pontos 
Teste de leitura e produção 
textual individual - 2 pontos 
Ficha de personagem de HQ 
(dupla) - 0,5 pontos 
Roteiro para produção de 
HQ (dupla) - 1 ponto 
Produção de HQ (dupla) - 
1,0 
 Fichas de atividades 
caderno organizados - 0,5 
pontos. 
 

 



 

 


