ATIVIDADE PARA NOTA
1º TRIMESTRE / 2017
6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – TURMAS A e B

IMPORTANTE: Trabalhos entregues no prazo terão a nota integral, desde que atendidos a todos os critérios exigidos. / Trabalhos entregues
fora da data (imediatamente na próxima aula do professor) será atribuída a metade da nota (também se os critérios forem cumpridos). / Não
serão aceitos trabalhos entregues fora dessa data.

LINGUAGENS, CÓDIGOS E SUAS TECNOLOGIAS
PRODUÇÃO TEXTUAL | Prof.ª Claudia Regina Alvaro Pirolo
1. Avaliações
2. Atividades Extras

3. Trabalho Trimestral
4. Informações
5. Data de Entrega

1ª Avaliação – 10,0 pontos / 2ª Avaliação – 10,0 pontos / + Porcentagem do Simulado
Ficha de avaliação contínua (todas as atividades solicitadas pela professora, inclusive lições
de classe e de casa) 3,0 pontos.
Produções textuais (aplicadas em sala de aula) 3,0 pontos
Jogo pedagógico (atividade em sala de aula, com grupos de até 04 alunos) 2,0 pontos.
Texto redigido em sala de aula, referente ao gênero estudado – 2,0 pontos.
Algumas produções textuais serão aplicadas em grupos ou duplas, quando o gênero
textual assim permitir.
.x.x.x.x.x.x.

PORTUGUÊS | Profª Claudia Regina Alvaro Pirolo
1. Avaliações
2. Atividades Extras

3. Trabalho Trimestral
4. Informações
5. Data de Entrega

1ª Avaliação – 10,0 pontos / 2ª Avaliação – 10,0 pontos / + Porcentagem do Simulado
Jogo pedagógico (atividade em sala de aula, com grupos de até 04 alunos) 2,0 pontos.
Ficha de avaliação contínua (todas as atividades solicitadas pela professora, inclusive lições
de classe e de casa) 3,0 pontos.
Atividades interpretativas e gramaticais (aplicadas em sala de aula) 2,0 pontos.
Avaliação do livro paradidático (questões escritas e apresentações) 3,0 pontos.
As datas das atividades avaliativas serão previamente avisadas em sala de aula e postadas
no site do Colégio.
.x.x.x.x.x.x.

INGLÊS | Profª Amanda Peres Meireles
1. Avaliações
2. Atividades Extras
3. Trabalho Trimestral

4. Informações

5. Data de Entrega

1ª Avaliação – 10,0 pontos / 2ª Avaliação – 10,0 pontos / + Porcentagem do Simulado
Lições de casa e de sala de aula. O conjunto das atividades vale de 0 a 5 pontos.
1. I CELEBRITY: Os alunos escolherão uma pessoa para incorporarem e se apresentarem
para a turma. Cada aluno deve se apresentar caraterizado da pessoa que escolheram e
apresentar para a sala informações sobre essa pessoa como nome, idade, origem, coisas
favoritas, etc.
Trabalho individual. Serão avialiados a preparação, o conteúdo de informações, a
caracterização e a postura do aluno. Valor: 0 a 5 pontos.
IMPORTANTE: O trabalho deve ser apresentado na data previamente marcada. Os alunos
receberão as instruções com atecedência para que possam realizar o trabalho com calma
e capricho. Os trabalhos não apresentados no dia marcado poderão ser apresentados com
uma aula de atraso valendo a metade do valor original. Após a segunda alternativa de
apresentação não será mais aceito o trabalho e o aluno receberá a nota 0 (zero).
Trabalho I CELEBRITY:
6º A – Apresentações em 17/03.

6º B – Apresentações em 16/03.
As apresentações se darão por ordem numérica da chamada.

ESPANHOL | Profª Mónica Laura Techera Villa
1. Avaliações
2. Atividades Extras
3. Trabalho Trimestral

4. Informações
5. Data de Entrega

1ª Avaliação – 10,0 pontos / 2ª Avaliação – 10,0 pontos / + Porcentagem do Simulado
Participação em sala de sula (Participação, lição de casa, material completo,
responsabilidade) 0 a 4,0 pontos
“Presentándonos” Cada aluno recebe o nome de um país (cujo idioma oficial é o espanhol)
e deve realizar uma pesquisa sobre ele, tanto na parte geográfica como dos costumes.
Depois da pesquisa elaborará sua apresentação (nome, idade, nacionalidade, cidade onde
nasceu, profissão etc.) como se fosse um cidadão desse país. Na data estabelecida cada
aluno apresentará à turma seu trabalho.
De 0 a 6,0 pontos
6º A 29/03 – 6ºB 06/04

ARTE | Profª Vivian Pires Marceniuk
1. Avaliações
2. Atividades Extras

Avaliação Trimestral – 10,0 pontos + Porcentagem do Simulado
Prática de Ateliê – 10,0 pontos
Avaliação do processo de criação do aluno:
execução das atividades práticas,
conclusão das atividades,
assiduidade dos materiais solicitados para a aula,
pesquisas de imagens.
Atividades para casa – Entrega dia 27/03 (6ºA) e 31/03 (6ºB)
 Estudo do livro – 5,0 pontos
Questionário dos módulos 1, 2 e 3 e resumo dos itens. ( Ex.: Módulo 1: Item 1, 2, 3 e 4)

3. Trabalho Trimestral
4. Informações

Capa com identificação: Atividades de Arte, Nome do aluno, ano e número.
Devem ser realizados a mão, em folhas pautadas, a lápis.
“O que contam os objetos?” – 5,0 pontos
Projeto transdisciplinar de Arte e História


Os alunos vão produzir autorretratos a partir da escolha de objetos que façam
parte da sua cultura visual – fotografia em referência ao artista Jimie Durham.



Pesquisa investigará a origem desse objeto, os materiais empregados na sua
confecção, sua finalidade na história – desenvolvimento escrito do trabalho.

- Orientações e etapas realizadas em sala de aula com orientação dos professores.

5. Data de Entrega

- Apresentação oral em sala com apresentação da pesquisa escrita e da imagem fotográfica
(Tamanho A4). Haverá uma divisão para apresentação de cada aluno.
Apresentação oral do trabalho a partir do dia 3 de abril

EDUCAÇÃO FÍSICA | Prof. Paulo Roberto Rodrigues
1. Avaliações
2. Atividades

Avaliação Trimestral – Prova Prática
Participação contínua (presença às aulas, envolvimento e realização das atividades).

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS
HISTÓRIA | Profª Valéria Vitória de Almeida Carvalho
1. Avaliações
2. Atividades Extras
3. Trabalho Trimestral

4. Informações

5. Data de Entrega

1ª Avaliação – 10,0 pontos / 2ª Avaliação – 10,0 / + Porcentagem do Simulado
Tarefas de casa e classe – 2,0
1- Relatório de aula – 3,0
2- Confecção de relógio de tempo – 2,0 (já realizado)
3- A vida nos períodos da pré-história – 3,0
1- Tarefa entregue ao término de cada unidade.
2- Em papelão usando transferidor e canetinha.
3- Trabalho individual (escrito, explicação em sala). Estudar para apresentar.
1- Data via agenda e site.
2- Já realizado.
3- 13 e 14/03

GEOGRAFIA | Prof. Rafael Vieira
1. Avaliações
2a. Trabalho
Trimestral

2b. Trabalho
Trimestral

2c. Relatório de
Atividades

2d. Simulado

Data de Entrega

1ª Avaliação – 10,0 pontos / 2ª Avaliação – 10,0 pontos / + Porcentagem do Simulado
O espaço geográfico da Praia Grande (3,0)
Os alunos, individualmente, deverão organizar uma expedição pelo município em que vive
e elencar um determinado espaço geográfico (um bairro) e fazer a sua descrição, buscando
explicar sua formação, seus pontos positivos e negativos.
O interessante é fazer o reconhecimento de um bairro diferente do seu.
É de extrema importância que os alunos estejam acompanhados por um responsável para
salvaguardar a sua segurança.
Os alunos poderão transformar o espaço geográfico em paisagem através de
equipamentos de fotografia.
Mapa do Brasil (3,0)
Os alunos, individualmente, deverão elaborar um mapa de divisão política do
Brasil (1,5).
Após a elaboração do mapa os alunos deverão estudar a localização e as capitais
dos estados brasileiros para a realização de uma atividade de reconhecimento do estudo
específico (1,5).
Material utilizado: Caneta preta, lápis de cor, 4 clipes, papel vegetal sem margem.
Exercícios propostos (2,0)
Os alunos, individualmente, deverão fazer os exercícios propostos ao fim, ou no meio do
capítulo estudado.
A falta de material (livro/caderno) é um prejuízo no seu aprendizado, logo, a presença de
material também será avaliada.
Os exercícios serão iniciados em sala de aula e, os alunos terão tempo suficiente
para terminá-los na mesma. Entretanto, caso o aluno não termine, os mesmos serão
finalizados em casa.
Simulado (2,0)
Os 5 exercícios no simulado de Geografia têm peso como nota de trabalho. Desta forma,
cada questão certa vale 0,4 e, a somatória de acertos pode totalizar até 2,0 pontos.
Data: verificar no calendário de provas.
Trabalho 3a – Deverá ser entregue dia 03/03.
Trabalho 3b – A elaboração do mapa deverá ser feita em sala de aula no dia 10/03.
A atividade, de reconhecimento de estudo específico, será feita uma
semana após a entrega do trabalho, em aula, no dia 17/03.

FILOSOFIA | Prof. Vinicius Mitsuo Almeida Sakamoto
1. Avaliações
2. Atividades Extras
3. Trabalho Trimestral
4. Informações
5. Data de Entrega

Avaliação Trimestral – 10,0 pontos / + Porcentagem do Simulado

Solicitadas em sala de aula.
Pesquisar: O que são e quais são as habilidades de pensamento segundo Matthew Lipman.
Pesquisar e anotar em caderno.
13/03/2017 (6ºB) – 15/03/2017 (6ºA)

ENSINO RELIGIOSO | Prof. Rogério Bezerra da Silva
1. Avaliações
2.Atividades/Trabalho

Avaliação Trimestral – 10,0 pontos
Orientações em aula e posteriormente as informações serão postadas no Site.

CIÊNCIAS DA NATUREZA, MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS
CIÊNCIAS | Profª Glauce Vieites Hipólito Adiego
1. Avaliações
2. Atividades Extras

1ª Avaliação – 10,0 pontos / 2ª Avaliação – 10,0 pontos / + Porcentagem do Simulado
* Atividades de sala (4,0)
* Listas de exercícios (3,0)
* Atividades práticas (3,0)

3. Informações e
Datas

Os alunos serão orientados.

MATEMÁTICA | Profª Daniella Christina Neme Freire
1. Avaliações
2.Atividades

1ª Avaliação – 10,0 pontos / 2ª Avaliação – 10,0 pontos / + Porcentagem do Simulado
Orientações em aula e posteriormente as informações serão postadas no Site.

GEOMETRIA | Profª Daniella Christina Neme Freire
1. Avaliações
2. Atividades Extras
3. Trabalho Trimestral
4. Informações
5. Data de Entrega

1ª Avaliação – 10,0 pontos / 2ª Avaliação – 10,0 pontos / + Porcentagem do Simulado
Listas de exercícios referentes aos conteúdos estudados – 10,0 pontos.
.x.x.x.x.x.x.x.
As listas terão seus valores informados no decorrer das aulas e no cabeçalho da atividade.
As datas das entregas serão informadas pela professora no decorrer do trimestre e
também via site do Colégio.

