
6º ano do Ensino Fundamental

Planilha de conteúdos e avaliações – 3ª Certificação – 2022

DISCIPLINA CONTEÚDO AVALIAÇÃO

ARTES VISUAIS As Artes Indígenas Brasileiras. - Trabalhos em ateliê: 6,0
- Prova: 4,0

CIÊNCIAS Hidrosfera:
Percentual de água no planeta Terra;
Disponibilidade de água doce;
Estados físicos
Mudanças de Estados Físicos
Solubilidade da água (solvente, soluto)
Solução (saturada, insaturada, gasosa,
sólida, aquosa)
Misturas químicas (homogêneas,
heterogêneas, monofásica, bifásica,
etc)
Separação de misturas

Trabalho sobre Água
virtual: 2,0
Participação e visto no
caderno: 1,0
Atividade prática em casa:
1,0
Lista de exercícios de
revisão (para fazer em casa
e entregar à professora):
1,0
Prova: 5,0

DESENHO - Posições relativas das retas:
Classificações, notações e
construções. (Uso dos Esquadros)

- Ângulos: Conceituação, Elementos,
Identificação, Notação, Classificação,
Medição e Construção. (Uso do
Transferidor)

- Trabalho artístico (OpArt):
3,0 pontos
- Exercício de Ângulos: 1,0
ponto
- Prova: 6,0 pontos

EDUCAÇÃO MUSICAL Apostila: págs. de 7 a 20 e 32 a 36.
Anotações do caderno.
Danças brasileiras: todas as
trabalhadas em sala.
Teoria e escrita musical:  Notas: dó3
ao Mi4 (partitura e flauta), Figuras de
duração e suas pausas (semibreve a
colcheia), ligadura, barra simples e
barra dupla, compassos 2/4, 3/4 e 4/4;

Prova Institucional: 5,0
pts
Prática musical: 3,0 pts
Trabalho sobre danças:
1,0 pt.
Exercícios (caderno): 1,0
pt.



Sinais de repetição (ritornello, Da capo,
casa 1 e casa 2.
Repertório: Ciranda da Felicidade e
repertório trabalho na prática de
conjunto em sala de aula.

ESPANHOL - Compreensão textual

- Descrição física e psicológica

(uso do verbo ser e tener na

descrição);

- Verbo gustar;
- Léxico: partes do corpo humano;

- Léxico: graus de parentesco;

*LIÇÃO 19 a 23.*

1- Trabalho de pesquisa
sobre países da Copa
hispano-falantes
(Espanha, México e
Uruguai) contendo
pesquisa sobre a
literatura, a dança, a
comida típica, os pontos
turísticos, o futebol e
informações gerais do
país. O trabalho foi divido
em apresentação oral (1,5
p) e entrega de trabalho
escrito através de cartaz
(1,5 p) + aula de
degustação das comidas
típicas – 3,0 p
2- Visto no material
(caderno e apostila) feitos
corretamente - 1,0 p
3- Prova - 6,0 p

FRANCÊS
Saudações e despedidas,
apresentar-se, descrever-se,

descrever alguém

Verbos (s’appeler, être, avoir)

Números de 0 a 100

Verbos étudier, habiter, aimer, adorer e
demais verbos terminamos em ER

Turma 601:
Trabalho em grupo :
Décrire ma ville ( 2,0) +
visto nas atividades do
livro (2,0) + Prova formal
individual (6,0);



Verbos aller e venir (+ preposições)

Propor, aceitar e recusar um convite,
Organizar uma festa, informar

e reconhecer as datas de aniversário,
apresentar sua família

Artigos contractés e adjetivos
demonstrativos, os meses do ano

Verbos faire e prendre

Os adjetivos demonstrativos e os adjetivos
possessivos

Turmas 602 e 604 - 4
atividades de sala
individuais ou em dupla
com consulta (1,0 x 4=
4,0) + Prova formal
individual (6,0);

GEOGRAFIA Interpretação de mapas.
Diferença entre tempo e clima;
elementos e fatores do clima;
climograma e amplitude térmica;
fenômenos atmosféricos: furacão,
tornado, nevoeiro e neblina; tipos de
clima e de chuva.
Paisagens climatobotânicas: floresta
tropical, equatorial e temperada,
tundra, desertos, caatinga, savana e
cerrado. Importância da vegetação
para sociedade e impactos da ação
humana no meio ambiente.

Prova: 6,0
Participação, entregas de
dever de casa e visto no
caderno: 1,5
Lista de exercícios de
revisão (para fazer em casa
e entregar à professora):
1,0
Atividade em grupo feita em
sala: 1,5

HISTÓRIA Grécia Antiga
Roma Antiga
Idade Média

INGLÊS 6 ano / todas as turmas: units 5 + 6 ;
there is / there are (formas
afirmativa,negativa, interrogativa e
short answers), parts of the house and
furniture, prepositions of place,
imperative (negativo e afirmativo),
vocabulário de animals/pets, verb TO
BE (formas afirmativa,negativa,
interrogativa e short answers);gêneros

trabalho em dupla sobre
descrição de um quarto
(dois pontos) + teste em
dupla (dois pontos), prova
vale 6,0 pontos



textuais trabalhados em aula e no livro
didático

MATEMÁTICA Manhã e tarde: números decimais
(representação, conversão,
comparação e operações) e grandezas
e medidas.

Manhã: Teste em dupla
com consulta (2 pontos),
trabalho interdisciplinar de
português e matemática (2
pontos), prova (6 pontos)
Tarde: Teste em dupla com
consulta (2 pontos), teste
individual com consulta (2
pontos) e prova (6 pontos)

PORTUGUÊS 601,602,604 e 606: reconhecer as
características das lendas, relacionar
os temas das lendas com a abordagem
científica do mesmo assunto, identificar
a finalidade de textos ficcionais e
textos não-ficcionais, reconhecer os
elementos da estrutura dos textos
narrativos (Apresentação, Conflito,
Clímax e Desfecho), identificar
elementos de coesão no texto (os
termos que substituem ou fazem
referência a um nome), diferenciar os
artigos dos numerais. Habilidade
escrita: retextualizar uma narrativa de
HQ, em que os balões de fala estão
em discurso direto, para uma narrativa
em 3ª pessoa, fazendo alterações
necessárias nas formas verbais
(pessoa, tempo, modo), nos pronomes
e em outros elementos textuais que
precisem de alterações, quando há
mudança de perspectiva na narrativa.
Estudar pelo caderno e pela ficha 01
da 3ª certificação.

603 e 605:
reconhecer as características das
lendas, relacionar os temas das lendas
com a abordagem científica do mesmo
assunto; identificar a finalidade de
textos ficcionais e textos não-ficcionais;

- Produção textual de
problema
matemático
envolvendo uma
receita.
Reconhecimento de
classes gramaticais
na receita - 2,0
pontos (em grupo).

- Realização das
tarefas da ficha 01,
com correção
completa e zelo com
o material - 2,0
pontos (individual).

- Avaliação formativa
- 1,0 ponto que
pode receber
descontos em
função de
ocorrências em sala
de aula, tais como o
não cumprimento de
tarefas e/ou
comportamento
inadequado durante
correções e
explicações.

603 e 605:



reconhecer os elementos da estrutura
dos textos narrativos (Apresentação,
Conflito, Clímax e Desfecho);
identificar elementos de coesão no
texto (os termos que substituem ou
fazem referência a um nome);
diferenciar os artigos dos numerais;
reconhecer os discursos direto e
indireto e fazer a transposição de um
para o outro (passar do direto para o
indireto e vice-versa), fazendo
alterações necessárias nas formas
verbais, nos pronomes e outros
elementos textuais; reconhecer verbos
e os tempos expressos por eles
(passado, presente ou futuro).

> ficha de atividades como
ponto de participação - 1,0
ponto

> trabalho em grupo:
redação de uma receita e
produção de uma
situação-problema de
matemática: 2,0 pontos

> produção de texto: 2,0
pontos

> prova trimestral: 5,0
pontos


