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SETOR DE SUPERVISÃO E EDUCAÇÃO PEDAGÓGICA - SESOP

ROTEIROS DE ESTUDO -  6º ANO - PFV -  2018

1.EDUCAÇÃO MUSICAL – 6º ANO

1. Leitura e escrita musical: Identificação das notas e seus registros na pauta musical,
figuras de tempo, pausas, fórmula de compasso, contagem de compassos, sinais de expressão e repetição;
2. Formação da Música Brasileira: música europeia, indígena e africana;
3. Ritmos e Danças Populares do Brasil: ciranda, jongo, samba, bumba-meu-boi, maracatu.

2.HISTÓRIA – 6º ANO

6o ano fundamental
Unidade 7 - Civilização grega
Tema 1 - A formação da Grécia antiga
Tema 2 - As cidades de Atenas e Esparta
Tema 3 - Mito, religião e arte na Grécia
Tema 4 - O pensamento filosófico e as ciências
Unidade 8 - As origens e expansão de Roma
Tema 1 - A formação de Roma
Tema 2 - A república romana
Tema 3 - A expansão de Roma
Tema 4 - O fim da república romana
Unidade 9 - A Roma imperial
Tema 1 - O apogeu do império

3.MATEMÁTICA – 6º ANO

⟹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

4.PORTUGUÊS – 6º ANO

Texto em quadrinhos (HQ)
Cordel
Lenda
Mito
Conto de encantamento
Texto verbal e não verbal
Discurso direto e indireto
Substantivo
Adjetivo
Verbo
Advérbio
Pronome

5. CIÊNCIAS – 6º ANO

1) ECOLOGIA:
a. Cadeias e Teias Alimentares.
b. Níveis Tróficos.
c. Nicho Ecológico e Habitat.



2) SOLO:
a. Formação e Composição do Solo.
b. Importância do Húmus e Decomposição.
c. Tipos de Solo e Suas Características de Permeabilidade: Argiloso, Arenoso e Humífero.
d. Erosão e Poluição do Solo.

3) ÁGUA:
a. Composição da Água e Fórmula Química da Água.
b. Importância da Água para os Seres Vivos: Ciclo da Água.
c. Propriedades da Água.
d. Mudanças de Estados Físicos da Água: Papel da Temperatura e Tipos de Mudanças.
e. Distribuição da Água no Planeta (Doce / Salgada); Poluição e Desperdício.
f. Tipos de Água (Pura, Doce, Salgada, Salobra, Contaminada, Poluída).

4) AR E ATMOSFERA:
a. Composição do Ar e Importância dos Gases para os Seres Vivos (O2, CO2 e N2).
b. Pressão Atmosférica.
c. Propriedades do Ar.
d. Atmosfera e suas Funções. Efeito Estufa e Camada de Ozônio.
e. Poluição do Ar e Aquecimento Global.

6. FRANCÊS  - 6º ANO

1)As Apresentações
• Saudar e despedir-se 
• Apresentar-se e apresentar alguém: os pronomes sujeitos je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles / o verbo 
s’appeler / números de 0-100
• As nacionalidades: masculino e feminino
• Os verbos irregulares être, avoir, aller no presente do indicativo
• Os verbos regulares, aimer adorer, détester, préférer, étudier, habiter etc…
• A frase negativa
• Os interrogativos : comment, quel(s)/quelle(s), qu’est-ce que, où, quand, qui

2)O colégio e a cidade
• Os espaços e os profissionais do colégio: la cantine, la salle de classe, la bibliothèque, les profs, les élèves... + 
artigos definidos e indefinidos
• Dias da semana, matérias escolares, material escolar 
• A expressão “il y a” + vocabulário dos estabelecimentos da cidade
• Preposições diante de países e cidades

3)O aniversário da vovó
• Os convites: convidar, aceitar recusar um convite  
• Os meses do ano 
• O vocabulário da família e os possessivos de 1ª, 2ª e 3ª pessoas do singular 

Material utilizado: Apostila C’EST NOUS!  MAT. DIDÁTICO 6º ANO ENS. FUND. –  EDIÇÃO MARÇO/2018

7. ESPANHOL – 6º ANO

ü Compreensão leitora
Conteúdos linguístico-gramaticais:
ü Presente do Indicativo (verbos regulares e irregulares)
ü Tratamento formal e informal 



ü Verbo “gustar”
ü Artigos Definidos e Indefinidos
ü Usos de ser x tener x Haber no presente do indicativo
ü Graus de parentesco
ü Descrição física e psicológica
ü Nacionalidades
ü Profissões
ü Estabelecimentos comerciais

8. DESENHO – 6º ANO

- Letra Bastão
- Preenchimento de legenda
-Entes fundamentais do Desenho Geométrico
-Sólidos Geométricos
- Classificação das linhas
-Porções da reta
-Posições absolutas da reta
- Posições relativas das retas ( paralelas, concorrentes e coincidentes);
- Traçado de retas Paralelas e perpendiculares com o par de esquadros;
- Construção e medição de ângulos com o transferidor;
- Classificação de ângulos.

9. INGLÊS – 6º ANO

UNIDADES DO LIVRO: Unidades 1 até a 8.      

VOCABULÁRIO & GRAMÁTICA:  

l Linguagem de sala de aula, saudações, material escolar, profissões, cores, números ordinais e cardinais, 
atividades pessoais, países e nacionalidades, matérias escolares, estações do ano, dias da semana, 
meses do ano, partes da casa, mobília, membros da família, animais, vocabulário de horas e outras 
palavras que apareceram durante os exercícios e atividades em sala de aula. 

l Verbo to be, artigos (definido/ indefinido), "there is/are", preposições de lugar e de tempo, conectivos 
(and, but, etc.), palavras de pergunta (what, why, how much, how many, how, when, where, whose, 
etc.), pronomes demonstrativos, "'s" genitivo, plural de substantivos, imperativo (com os verbos 
apresentados em sala), can (para indicar habilidade e permissão), pronomes (pessoais e possessivos). 

TEMAS: Árvore genealógica, anúncios, quadrinhos, cartoons, textos de apresentação, quadro de horários e 
gêneros derivados. 

ESTRATÉGIAS DE LEITURA:  Leitura e compreensão de textos de gêneros variados; inferência de significado de 
palavras pelo contexto; referência pronominal e numérica. 

10. GEOGRAFIA – 6º ANO

1)Formas de relevo:  Planaltos, planícies, depressões, montanhas etc; Relação entre o tempo (idade do relevo) e
sua forma; Processos de erosão e sedimentação;  Bacia hidrográfica e seus elementos (rios principais, afluentes 
etc). 

2)Espaço rural:  Elementos da paisagem; Atividades econômicas características. 

3)Espaço urbano:  Elementos da paisagem; Atividades econômicas características. 

4)Relação entre o espaço rural e o espaço urbano: Os três setores da economia; Cadeias produtivas.

OBS: A matéria é sempre cumulativa! Utilize as provas, exercícios dos períodos passados para revisar os 
principais pontos. Nesse trimestre, as atividades do caderno de mapas e a própria confecção da maquete são 
materiais importantes para o trabalho realizado que será avaliado na prova! 



11. ARTES VISUAIS – 6º ANO
1) Noções de: - Patrimônio: Cultural/ Natural -Material/Imaterial; 
                        - Arte Popular: 

2) Teoria da cor: * ( - Cores Primarias/ - Cores Secundárias /- Cores Quentes e Frias / - Cores Neutras

3) Arte  pré-histórica  no Brasil

4) Elementos Visuais: -Linha – Textura – Forma

5) O patrimônio artístico indígena do Brasil;

7) A arte dos povos indígenas e sua permanência;

8) Elementos Visuais: - A Forma e suas classificações;/ - A Composição (construção de pensamento plástico e noções como 
Simetria x Assimetria, equilíbrio x desequilíbrio).

9)Artes Africanas: Egito Antigo: Lei da frontalidade.
                 Arte dos Reinos De África: Geometrização, estilização nas máscaras, esculturas.

10) A herança das Artes do continente africano no Patrimônio Artístico Brasileiro: 
• A Arte e a estética das religiões afro-brasileiras;
• Representação da negritude;

11) A Arte do continente Africano na contemporaneidade.

TRAZER LÁPIS DE COR


