
 

6º ano do Ensino Fundamental 

Planilha de conteúdos e avaliações – 2ª Certificação – 2022 

 

  

DISCIPLINA 

  

CONTEÚDO 

  

AVALIAÇÃO 

ARTES 

VISUAIS 

  

-A Arte Popular Brasileira e suas 

Expressões 

-Arte e Patrimônio no Brasil: Patrimônio 

Material, Patrimônio Imaterial, Bens Móveis, 

Bens Imóveis, Festas.  

 

Atividades de Ateliê - 6,0  

Avaliação Formal - 4,0 

CIÊNCIAS 

  

-Esferas da Terra (Atmosfera, Hidrosfera, 

Litosfera e Biosfera). 

-Atmosfera (Importância, Camadas e 

composição). 

-Litosfera (rochas magmáticas, sedimentares 

e metamórficas). 

-Ciclo das rochas. 

-Uso das rochas no dia a dia. 

-Solos (Composição, formação e 

classificação) 

-Impactos no solo. 

 

Manhã e tarde: 

-Aula prática: 0,5 (A turma 602 

por questões de 

comportamento não realizou a 

prática. A pontuação da 

mesma passará para o 

trabalho de fossilização). 

-Trabalho sobre fossilização: 

0,5 

-Redação: 2,0 

-Caderno, exercícios e 

participação: 1,0 

-Cartaz sobre impactos no 

solo: 1,0 

-Prova: 5,0 

 

DESENHO - Dimensões: Definição e classificação de 

elementos. 

- Sólidos Geométricos: Classificações, nomes 

e elementos. 

- Posições Absolutas das retas: Identificação 

e construção. 

- Posições Relativas das retas: Identificação, 

classificação, notação, construção com os 

esquadros. 

Manhã: Atividades 

práticas/artísticas (3,0 ptos) 

Apostila 2 (1,0 pto) 

 

Tarde: Atividade 

prática/artística (2,0 ptos) 

Apostila 2 (2,0 ptos) 

 

Prova formal individual 

(todas as turmas): 6,0 ptos 

 



EDUCAÇÃO 

MUSICAL 

- Apostila: págs. de 7 a 20 e 32 a 36.  

- Anotações do caderno. 

- Danças brasileiras: ciranda, jongo, samba, 

capoeira, samba de roda e cateretê. 

- Teoria e escrita musical:  Notas: dó3 ao 

re4 (partitura e flauta), Figuras de ritmo 

(semibreve a colcheia), compassos 2/4, 3/4 e 

4/4; Sinais de repetição (ritornello, Da capo, 

casa 1 e casa 2.  

- Repertório: Ciranda do Mundo, Ciranda do 

Adeus, Sol Hexacordal e Ciranda da 

Bailarina.  

Manhã: Prática musical (2,0 

ptos), Teste de Flauta (1,0 

pto), Trabalho sobre danças 

brasileiras (1,0 pto) e Caderno 

(1,0 pto) 

 

Tarde: Prática musical (3,0 

ptos); Trabalho sobre danças 

brasileiras (2,0 ptos); Visto no 

Caderno - exercícios e 

matéria (1,0 pto). 

 

 

Prova formal individual 

(todas as turmas): 4,0 ptos 

 

ESPANHOL 

 

 

- Compreensão e análise de texto. 

- Presente do Indicativo (formas e usos). 

- Verbos reflexivos. 

- Pronomes interrogativos. 

- Artigos definidos e indefinidos. 

- Contrações. 

- Léxico: profissões. 

 

Manhã e Tarde 

Trabalho avaliativo 1 - 

Entrevistando y conociendo mi 

amigo. (O aluno entrevistará 

um amigo, utilizando recursos 

da língua aprendidos em sala, 

e apresentará uma biografia 

em forma de infográfico 

(gêneros trabalhados em 

sala). 

Valor: 1,5 

 

Trabalho avaliativo 2 - Fue 

conolización o 

descubrimiento? 

Curtametragem "12 de 

octubre". (os alunos assistirão 

ao vídeo, discutirão o vídeo e 

um texto e farão um trabalho 

de compreensão leitora, 

auditiva e de temática. 

Valor: 1,5  

 

Visto da apostila 9 a 16 (faltou 

só a 17 que fazia parte da 2º 

certificação). 

Valor 1,0 ponto. 

 

Prova do conteúdo - Valor 6,0 

pontos. 

 



 

 

FRANCÊS 

  

  

  

  

livro  C’est Nous ! 6o. Ano 

 

- Identificar um objeto, Dizer onde habita, 

para onde vai e de onde vem; 

 

Expressar gostos e preferências; 

 

- O material escolar; 

- Artigos indefinidos; 

- Dizer os dias da semana e indicar as horas:  

emprego do horário escolar; 

- Números e dias da semana; 

- Verbos étudier e habiter; 

- Verbos aller (+ preposições) e venir (+ 

preposições); Verbos aimer, adorer, préférer. 

 

 

Prova formal individual: 6,0 

pts 

 

Atividades variadas em sala: 

2,0 pts 

 

Atividade de 

Correspondência: 2,0 pts 

GEOGRAFIA 

  

- Alfabetização cartográfica: noções de 

localização (coordenadas geográficas, escala 

cartográfica, e de fuso horário; 

- Agentes internos e externos formadores do 

relevo: tectonismo, vulcanismo; noções sobre 

intemperismo, erosão e sedimentação; 

 

- Estruturas geológicas: dobramentos 

modernos, escudos cristalinos e bacias 

sedimentares; 

 

- Formas do relevo.  

 

Manhã e tarde: 

Prova individual formal - 6 

pontos  

 

Estudo dirigido em grupo - 

2,8 pontos  

 

Participação e cumprimento 

de tarefas em casa e sala, 

incluindo caderno completo 

- 1,2 pontos 

HISTÓRIA 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

-Povos da Mesopotâmia (Aula expositiva com 

apresentação em Power Point / Livro - 

Páginas: 56 - 71 / Resumo no caderno); 

 

-Hebreus (Aula expositiva com apresentação 

em Power Point / Livro - Páginas: 76 - 79 / 

Exercícios no caderno); 

 

-Egito Antigo (Aula expositiva com 

apresentação em Power Point / Livro - 

Páginas: 86 - 97+ Exercícios no caderno); 

 

-Reino de Cuxe (Aula expositiva com 

apresentação em Power Point / Livro - 

Páginas: 98 - 105 + Exercícios no caderno). 

1- Pesquisa sobre a 

importância dos rios para a 

sobrevivência humana 

(Confecção de um cartaz - 2 

pontos. 

 

2- Visto no caderno - 1 ponto. 

 

3- Trabalho em grupo em sala 

de aula sobre a Mesopotâmia 

e o povo hebreu - 3 pontos. 

 

4- Prova - 4 pontos. 



INGLÊS 
- Prova valendo 6 pontos: unidades 2, 3, 4 e 7 

(da unidade 7 somente o tempo verbal 

present continuous na forma afirmativa será 

cobrado)  

-verb TO BE (formas afirmativa, negativa, 

interrogativa e respostas curtas);  

- plural de substantivos; genitive case (‘s);  

-present continuous forma afirmativa;  

- vocabulário das unidades trabalhadas 

1 ponto de poster de factfiles, 1 

ponto para visto nos cadernos 

+ 2 pontos de teste em dupla 

prova valendo 6 pontos:  

MATEMÁTICA 

  

  

  

  

  

  

  

- Frações. 

- Operações com frações. 

Manhã: trabalho em dupla 

(1pt), trabalho em dupla (3 

pts) e prova (6 pts). 

Tarde: teste em dupla sem 

consulta (2 pts), trabalho jogo 

Matix (2 pts), teste individual 

sem consulta (2 pts) e prova 

(4 pts). 

 

PORTUGUÊS 

  

- Leitura de fábulas: reconhecimento das 

características desse gênero literário e dos 

elementos da narrativa (situação inicial, 

conflito, clímax e desfecho). 

- Reconhecimento do uso denotativo e 

conotativo da linguagem. 

- Reconhecimento do papel semântico dos 

adjetivos. A posição dos adjetivos atuando na 

mudança de sentido do sintagma nominal. 

- Reconhecimento do núcleo de um sintagma 

nominal. 

- Relação entre provérbios e ditados 

populares com a moral de uma fábula. 

- Leitura de cordel. Reconhecimento das 

características de um poema de cordel. 

- Efeitos sonoros: rima e ritmo do poema. 

- Características da linguagem poética com 

foco em cordel: a linguagem figurada, a 

variação linguística.  

- A oralidade presente em textos escritos. 

A variação linguística presente em diferentes 

gêneros textuais. 

*Turmas: 601; 602,604 e 606 

Prova individual formal: 5 

pontos 

 

*Cartela de participação 

cujos itens pontuados são: 

caderno (datas específicas), 

fichas de estudo e trabalho 

com o livro literário. A cartela 

toda preenchida vale 2 

pontos. Obs. As cartelas 

foram grampeadas nos 

cadernos.  

 

*Produção textual: 2 pontos 

 

*Trabalho em grupo: 1 ponto 

 

*Turmas 603 e 605 

Produção textual: 2 pontos 

 

Trabalho em grupo: 1 ponto 

 



- Leitura de tirinha e de charge: 

reconhecimento dos efeitos da linguagem 

não verbal e linguagem verbal. 

 

- Onde estudar: fichas de atividades e 

caderno. 

Teste individual (com 

consulta a materiais próprios: 

ficha, caderno e livro): 2 

pontos 

 

Prova individual formal: 5 

pontos 

 

 


