Atividades para Nota
1º TRIMESTRE / 2016
6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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 | Profª Fabia Aparecida de Oliveira Gomes Augusto
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
Produzindo a história do meu amigo – valor 1,0 (narrador-observador); Expandindo a
criatividade – valor 1,0; Diário animal – valor 2,0 (narrador-personagem); Contos a partir de
músicas – valor 2,0; Pesquisa sobre onomatopeias – valor 1,0.
Trabalho orientado sobre o livro paradidático (1,0 = leitura, + 1,0 = fichamento, + 1,0 =
apresentação)
A leitura do livro paradidático será cobrada a partir da primeira semana de março, e suas
respectivas atividades registradas no site.
A primeira atividade será desenvolvida com material já solicitado para dia 22/02. As demais
dependerão do desenvolvimento das suas produções durante as aulas.

PORTUGUÊS / GRAMÁTICA REFLEXIVA| Profª Fabia Aparecida de Oliveira Gomes Augusto
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
Decifrando os códigos (bilhete secreto) – valor 1,0; Situações-problemas (elementos da
comunicação – valor 2,0; Sotaques e a comunicação discursiva – valor 2,0; Pesquisa sobre
gírias antigas – valor 1,0; Lista de exercícios – valor 2,0; Circuito fechado – valor 2,0

A primeira atividade será feita na semana do dia 22/02

INGLÊS | Profª Amanda Peres Meireles
1. Avaliações
2. Atividades Extras
3. Trabalhos
Trimestrais

4. Informações

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. Trabalho interdisciplinar INGLÊS / HISTÓRIA: Uma viagem através do mundo; países
falantes de inglês.
2. Trabalho de Inglês - I CELEBRITY: Os alunos escolherão uma pessoa para incorporarem e se
apresentarem para a sala. 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.
1. O trabalho interdisciplinar será apresentado na data proposta pela professora de História e
as aprensentações serão divididas durante as aulas das duas disciplinas. Trabalho individual.
Valor para Inglês: 0 a 2 pontos.
2. Trabalho individual. Serão avialiados a preparação, o conteúdo de informações, a
caracterização e a postura do aluno. Valor: 0 a 3 pontos.

5. Data de Entrega

IMPORTANTE: Os trabalhos devem ser apresentados 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 2: I CELEBRITY: Apresentações em 01 e 05 de abril. As apresentações se darão por
ordem numérica da chamada. No primeiro dia de apresentações, 1º/04 os alunos de números
01 a 15, e no segundo dia, 05/04 os alunos de números 16 em diante.

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 (lição de casa, leitura, respostas de exercícios, etc.) – 5,0 pontos
Vídeo de apresentação. Os alunos prepararão a sua aprensentação segundo os modelos
presentes na página 6 do livro. No dia marcado eles deverão trazer memorizada a
apresentação. A professora filmará cada aluno se apresentando.
Nota do trabalho: 5,0 pontos
Trabalho individual
Data do trabalho: 17/03

ARTE | Profª Vivian Pires Marceniuk
1. Avaliações Avaliação Trimestral
Avaliação –Trimestral
10,0 pontos
– 10,0
+ Simulado
pontos +(composição
Simulado (composição
na média trimestral
na média trimestral
final)
final)
2. Atividades Extras
Caderno – Questionários do livro Módulo 1, 2 e 3 - de 0 a 3,0 pontos;
Exercícios teórico/práticos – 0 a 7,0 pontos;
O Circo – produção de um cartaz a partir de dinâmica em grupo;
Cena do pátio – desenho de observação e estudo de enquadramento;
Um objeto de casa – atividade para casa;
Árvore genealógica – composição criativa;
Projeto de Adereços – pesquisa;
Os bichos – recorte e colagem em grupo com técnica mista.
3. Trabalho Trimestral Arte decorativa “A Caixa” – Trabalho prático interdisciplinar em grupo – 10,0 pontos.
4. Informações
Projeto e construção de uma caixa decorada, conforme o molde indicado no material
didático.
 Os alunos irão trabalhar com diferentes proporções e dimensões em relação ao
modelo impresso no livro.
 Cada grupo irá pesquisar um padrão ou produzir o seu padrão de pintura. Esse
mesmo padrão deve ser utilizado por todos os membros do grupo, ou seja, devem
combinar entre si – usando as mesmas cores ou os mesmos motivos alterando a
organização visual entre os elementos escolhidos. (Exemplo: se optarem por círculos,
e meio círculos, esses mesmos devem se repetir no padrão criado no consenso em
equipe)
 O desenvolvimento do trabalhado será em grupo, porém, os alunos serão avaliados
conforme o seu desenvolvimento individual e em equipe.
- Atividade realizada em grande parte em sala de aula, se necessário terminar em casa.
5. Data de Entrega
5 de abril

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

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 pontos / + Porcentagem do Simulado
Tarefas de casa e classe – 2,0
1- Pesquisa: curiosidade histórica (já realizado) e o calendário – valor 2,0
2- Confecção de relógio de tempo – 2,0
3 - Projeto culturas: a vida na pré-história – valor 4,0
1- Trabalho expositivo sobre um tipo de calendário: Solar, lunar, maia, judaico, muçulmano,
chinês, cristão, persa, egípcio, juliano, gregoriano, romano, perpétuo (individual). Os temas
seguirão a ordem de chamada da sala.
2- Informações via agenda.
3- Informações via agenda.
1- 29/02
2- 08/03
3- Será feito ao longo do trimestre.

GEOGRAFIA – Prof. Rafael Vieira
1. Avaliações
2. Atividades Extras
3a. Trabalho
Trimestral A

1ª Avaliação (10,0 pontos) + 2ª avaliação (10,0 pontos)

3b. Trabalho
Trimestral B

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).

3c. Relatório de
atividades

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, sendo assim, a

Mosaico Paisagístico (3,0)
Os alunos, individualmente, farão uma pesquisa de campo, acompanhados por seus
responsáveis com a finalidade de identificar as diferentes paisagens que marcam o espaço
geográfico da cidade em que habitam e dos municípios que compõem a Região
Metropolitana da Baixada Santista.
O trabalho deverá conter duas paisagens do município em que o aluno residir e duas
de outro município da Baixada Santista a escolher.
Cada paisagem deverá abordar: uma paisagem natural, uma paisagem cultural e se
possível traduzir o lugar (lembre-se: paisagem e lugar são conceitos da Geografia).
As fotos precisam estar datadas e com localização.
O trabalho deverá ser organizado e entregue via Pen-drive e elaborado em Power
Point.
OBS.: É necessário que o aluno tenha o “olhar geográfico” da foto e relate o porquê
da escolha das fotos.
É imprescindível o acompanhamento de um adulto responsável à prática de campo
para salvaguardar a segurança do educando.

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.
3d. Simulado

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.

4. Data de Entrega

Trabalho 3a – deverá ser entregue dia 09/03.
Trabalho 3b – A elaboração do mapa deverá ser feita em sala de aula no dia 23/03.
A atividade, de reconhecimento de estudo específico, será feita em aula no
dia 30/03.

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
Importante: A prova trimestral terá peso 2.
Solicitadas em sala de aula.
Pesquisar: O que são e quais são as habilidades de pensamento segundo Matthew Lipman.
25/03/2016

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

3. Trabalho Trimestral

4. Informações
5. Data de Entrega

Avaliação Trimestral – 10,0 pontos
Livro: serão vistas as atividades do livro das páginas 06 à 35 - Valor: 2,0 pontos
Pesquisa no caderno manuscrito: Campanha da Fraternidade 2016 - Valor: 3,0 pontos
Campanha da Fraternidade Ecumênica: Casa comum nossa responsabilidade.
1- Pesquisar e resumir no caderno: Tema / Lema / Cartaz / Objetivos da Campanha.
2- Colar no caderrno no final da pesquisa uma imagem do cartaz da C.F. 2016.
3- Explicar com suas palavras a importância do gesto presente no cartaz da C.F.2016.
Cartaz: Folha de Papel Canson A4 (Branca), margem de 5cm (cor PRETA)
digitado fonte ARIAL - Valor 5,0 pontos
- Durante as aulas de fevereiro o professor dará no caderno um tema para cada aluno
pesquisar do livro e assim montar seu cartaz.
- Deverá conter um texto com palavras do próprio aluno, uma imagem para ilustrar e o
nome do seu tema em destaque na parte superior do cartaz.
Entregar pesquisa e trabalho na data prevista, manter livro e atividades em ordem.
Pesquisa no caderno: Visto 26/02 - Trabalho (cartaz): 18/03 - Visto livro: primeira semana
de abril

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

1ª Avaliação – 10,0 pontos / 2ª Avaliação – 10,0 pontos / + Porcentagem do Simulado
Atividades em sala (3,0)
Atividades práticas e ou em laboratório (3,0)

4. Informações
5. Data de Entrega

Projeto “ Meu planeta sustentável” (4,0) – abril
A orientações sobre o Projeto serão dadas aos alunos em sala de aula.

MATEMÁTICA | 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
Pesquisa: A origem do número zero - 1,0 ponto + lição de classe/lição de casa/participação 1,5 + listas de exercícios -6,0 pontos.
Dominó das Civilizações - valor = 1,5
O trabalho será realizado em grupo e em sala de aula.
As listas de exercícios serão subdivididas e entregues conforme os conteúdos trabalhados.
Será iinformada pela professora ao longo do trimestre.

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
Participação em classe + lição de casa -2,0 pontos + Construções geométricas -3,0 pontos +
listas de exercícios - 5,0 pontos.

As listas de exercícios serão subdivididas e entregues conforme os conteúdos trabalhados.

