
 

COLÉGIO PEDRO II 

CAMPUS SÃO CRISTÓVÃO II 

 

PFV – ANO LETIVO 2019 

6º ANO 

 

EDUCAÇÃO MUSICAL 

 

- Fixação e continuação dos elementos da escrita musical. 

- Elementos da escrita musical: Notas: Dó3 ao Fá4; Ponto de aumento; Ligadura; Figuras de som e 

de silêncio: 

- Flauta doce: sopro, respiração, postura, digitação (Dó3 ao Fá4) e repertório. 

- Formação da música brasileira: Música Europeia, Música Indígena e Música Africana. 

- Danças brasileiras e Formação da Música Brasileira (indígena, europeia e africana). 

 

FRANCÊS 

(Apostila C’est nous – 6º ano Módulos 1, 2 e 3) 

 

Apresentar-se e apresentar alguém: 

- As formas de cumprimentar; 

- Dizer o nome, a idade, a nacionalidade e as preferências; 

- Os verbos être, avoir, aimer, adorer, préférer, détester no presente do indicativo; 

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

 

Falar sobre o colégio e sobre a cidade: 

- O horário escolar: os dias da semana e as disciplinas escolares + artigos definidos; 

- O material escolar + os artigos indefinidos; 

- A expressão Il y a + lugar (hôpital, cinéma, musée ...); 

- O pronome ON = NOUS; 

- O verbo aller; 



- Os verbos regulares terminados em –ER; 

- Os pronomes interrogativos: comment, quel, où, qu’est-ce que, qui, quand. 

 

Convidar, aceitar e recusar um convite: 

- As formas para convidar, aceitar e recusar um convite; 

- Os números de 0 a 100; 

- Os meses do ano. 

HISTÓRIA 

- Tempo Histórico, Egito, Mesopotâmia, Grécia e Roma antigas. 

 

ARTES 

 

- Cores primárias e secundárias 
- Cores quentes e frias 
- Arte rupestre brasileira 
- Arte indígena 
- Arte no Egito Antigo 
- Arte africana e afro-brasileira 
 

ESPANHOL 

- Compreensão leitora 

Conteúdos linguístico-gramaticais: 

- Presente do Indicativo (verbos regulares e irregulares) 

- Tratamento formal e informal 

- Verbo “gustar” 

- Artigos Definidos e Indefinidos 

- Graus de parentesco 

- Descrição física e psicológica 

- Nacionalidades 

- Profissões 

 

 

 

 



DESENHO 

• Letra bastão 

• Entre geométricos 

• Uso do par de esquadros: traçado de paralelas e perpendiculares 

• Uso do transferidor: medição e construção de ângulos 

• Circunferência: conceito, elementos, traçado e notação 

• Posições relativas e absolutas da reta 

 

CIÊNCIAS 

1º trimestre 

1- Estrutura da Litosfera: 

a) Camadas: características principais e localização; 

 

2º trimestre 

2- Rochas: 

a) Origem e características dos tipos de rocha e ciclo das rochas; 

b) Uso das rochas pela humanidade; 

3- Solo: 

a) Formação e componentes; 

b) Tipos de solo e propriedades (porosidade / permeabilidade); 

 

3º trimestre 

4- Água (Hidrosfera): 

a) Distribuição de água na Terra – salgada / doce (superficial, subterrânea, congelada); 

b) Escassez de água doce/potável 

c) Estados físicos (características e organização molecular) e mudanças de estado físico – influência 

da temperatura; 

d) Ciclo da água; 

5- Ar (Atmosfera): 

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. 



 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

1) Mitos e lendas 
2) HQs 
3) Cordel 
4) Tempos verbais do Modo Indicativo 
5) Discurso direto e indireto 
6) Classes de palavras (substantivos, adjetivos, artigos, pronomes e verbos) 
7) Figuras de linguagem (personificação, hipérbole, onomatopeia) 
 

 

INGLÊS 
 

 
Vocabulário: 1) Family members;  
                       2) Occupations;  
                       3) Parts of the house;  
                       4) Furniture;  
                       5) Animals and pets;  
                       6) Days of the week;  
                       7) Cardinal and ordinal numbers;  
                       8) Colours. 
 
Estruturas: 1) Verb TO BE: am; are; is;  
                     2) Plural;  
                     3) Genitive case;  
                     4) Prepositions of place;  
                     5) There to be: there is/there are; there isn't/there aren't;  
                     6) Wh-words;  
                     7) Imperative;  
                     8) Can. 
 
Gêneros: tirinhas; cartazes; propagandas; mensagens pessoais; artigos; árvore genealógica. 
 
  

MATEMÁTICA 

- Divisão decimal  
- Divisão com resto  
- Expressão numérica 
- Mmc 
- Mdc 
- Operações com frações 
- Perímetro 
- Área 
- Conversão de unidades 
- Volume de paralelepípedo 
 



 

GEOGRAFIA 

 

– Paisagem: natural e humanizada (1º trimestre); 

– Mapas: orientação (rosa-dos-ventos) e elementos principais (1º e 2º tri); 

– Movimentos da Terra e suas consequências na Terra (2º trimestre); 

– Movimentos da crosta terrestre e formas de relevo (3º trimestre); 

– Ciclo da água: bacias hidrográficas e desastres naturais (3º tri); 

– Clima e climograma (3º tri). 

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

- handebol e atletismo. 

 
 
 

 


