Atividades para Nota
2º 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
Hq (coletiva) (1,0); Interpretando Hqs (1,0); Jogo com o paradidático (2,0), Atividade escrita
do paradidático (1,0); Carta pessoal (1,0); Descrições (1,0)
Trabalho orientado sobre Hq envolvendo a disciplina de matemática (3,0).
A leitura do livro paradidático será cobrada a partir da última semana de maio.
A primeira atividade de interpretação será feita na semana do dia 09/05.

PORTUGUÊS | Profª Fabia Aparecida de Oliveira Gomes Augusto
1. Avaliações
2. Atividades Extras

1ª Avaliação – 10,0 pontos / 2ª Avaliação – 10,0 pontos / + Porcentagem do Simulado
Classificação dos substantivos (1,0); Pesquisa substantivos (1,0); Flexão de gênero e número
do substantivo (2,0); Jogo sobre substantivo e adjeivo (2,0); Exercícios objetivos – fonética
(2,0); Lista de exercícios (1,0); Participação (1,0).

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

INGLÊS | Profª Amanda Peres Meireles
1. Avaliações
2. Atividades Extras
3. Trabalhos
Trimestrais
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.
Food Pyramid: Os alunos devem desenvolver um cartaz de dimensão A4 ou A3 com a
pirâmide de importância e nutrição alimentar. As figuras dos alimentos podem ser coladas ou
desenhadas e devem ter a legenda em inglês.
IMPORTANTE: Os trabalhos devem ser entregues na data previamente marcada. Os alunos
receberão as instruções com atecedência para que possam realizar o trabalho com calma e
capricho. Os trabalhos não entregues no dia marcado poderão ser entregues 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).
27/05/2016

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.) – 3,0 pontos
1) “Album de mi familia”
Trabalho individual. Deverá ser realizado em folha Canson A4. Em cada folha colocar uma
foto da família e embaixo descrever o grau de parentesco que há entre as pessoas da foto e o
aluno. Usar os adjetivos possessivos e os demostrativos.
2) Maquet: “La casa de mis sueños”
Em grupos de quatro alunos. Deverão confeccionar uma maquete de uma vivenda com
material reciclado. Colocarão o nome das diferentes partes da casa e dos objetos presentes
nela. No dia estipulado entregarão a maquete e farão uma apresentação oral descrevendo-a.
1) Nota do trabalho: 4,0 pontos
2) Nota do trabalho: 3,0 pontos
1) Data do trabalho: 02/06
2) Data do trabalho: 23/06

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).

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

3. Trabalho Trimestral
4. Informações

5. Data de Entrega

Avaliação Trimestral – 10,0 pontos + Simulado (composição na média trimestral final)
- Atividades para casa - Questionários do livro Módulo 3, 4 e 5 + Pesquisa Visual + Atividade
prática (final do livro) = de 0 a 4,0 pontos;
Exercícios teórico/práticos – 0 a 6,0 pontos;
Ilustração lendas e mitos brasileiros – sorteio de lendas diversas;
Colcha de retalhos – recorte, colagem e pintura – atividade em grupo;
Arte Rupestre – reprodução de imagens sobre bandeja de isopor;
Escrita cuneiforme – representação simbólica confeccionadas em alto relevo – biscuit.
Musica Afro – “M.Tv” – Trabalho em grupo
Produzir um programa de música na TV – M.Tv –
- Sorteio de um gênero musical brasileiro com influência da cultura africana.
- Deve trazer para o dia da apresentação no mínimo um vídeo, ou no máximo fragmentos de
até três clipes ou shows de músicas para apresentar o gênero musical. Durante a projeção do
vídeo os comentaristas do programa irão apresentar o gênero, suas influências históricas e
comentários sobre o estilo musical.
Produção dos diálogos e da divisão das falas dos membros do grupo produzidas em sala de
aula. Os diálogos devem conter dados sobre:
1 - Contextualização histórica – origem do gênero, influências, referências históricas
pontuais;
2 - Interprétes – oferecer informações sobre a trajetória do cantor/intérprete e sua
importância no cenário musical brasileiro;
3 - Instrumentos musicais – mencionar o nome do instrumentos, como são executados na
música.
4 - Música e seu conteúdo – trazer informações sobre o conteúdo da letra.
Avaliação – durante as aulas com observação da organização individual/coletiva do trabalho
e apresentação oral do grupo.
Apresentação Oral - dia 13/06

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

4. Informações

1ª Avaliação – 10,0 pontos/ 2ª Avaliação – 10,0 pontos / + Porcentagem do Simulado
Tarefas de casa e classe 2,0
1- Jogo povos da Mesopotâmia – valor 2,0
2- Pesquisa cultura no Egito Antigo – 2,0
3 - Projeto culturas: povos africanos – valor 4,0
1- Atividade de sala.
2- Informações via agenda.
3- Informações via agenda.

5. Data de Entrega

1- 09/5
2- 23/5
3- Será feito ao longo do trimestre.

GEOGRAFIA | Prof. Rafael Vieira
1. Avaliações
1ª Avaliação (10,0 pontos) + 2ª avaliação (10,0 pontos)
2. Atividades Extras
3a. Trabalho
Mapa Pictórico e Croqui (3,0)
Trimestral A
Os alunos, individualmente, farão duas produções cartográficas.
A primeira será a elaboração de um mapa pictórico sobre o Brasil.
A segunda será um croqui mostrando o caminho que é feito entre sua casa e a
escola.
Esses mapas demonstram os elementos que são importantes referenciais à
construção do espaço geográfico e não estão interessados em mostrar a distância real e a
orientação a ser seguida.
As produções deverão ser entregues em papel canson A4.
As ilustrações podem ser feita pelos alunos ou recortadas e coladas.
Ambos deverão ser entregues no dia 18/05.
3b. Trabalho
O Sistema Solar (3,0)
Trimestral B
Os alunos, em trio, deverão elaborar uma apresentação em Power Point que elucida
as características e curiosidades sobre os principais corpos celestes.
As etapas à elaboração do trabalho seguirá o cronograma abaixo.
Não há necessidade de se reunirem para fazer o trabalho.
1ª Etapa: sorteio e divisão dos afazeres. (07/06)
2ª Etapa: concluindo o trabalho. (15/06)
3ª Etapa: apresentação do trabalho. (22/06)
3c. Relatório de
Exercícios propostos (2,0)
atividades
Os alunos, individualmente, farão os exercícios propostos pelo livro segundo o capítulo
estudado.
A falta de material (livro/caderno) é um prejuízo no seu aprendizado. Logo, este ano, a
presença de material também será avaliada.
Os exercícios serão iniciados em sala de aula e 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 podendo totalizar até 2,0 pontos.
Data: Verificar no calendário de provas.
4. Data de Entrega
Informações disponíveis na própria descrição da atividade.

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.
Solicitados em sala de aula.

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

Avaliação Trimestral – 10,0 pontos
Livro: serão vistas as atividades do livro das páginas 36 à 67 - Valor: 2,0 pontos
Pesquisa no caderno manuscrito: Um cantinho Sagrado no Mundo - Valor: 3,0 pontos
Pesquisar sobre um local Sagrado no Mundo e o porquê ele é sagrado.
1- Procure: na natureza/ ou um templo (de preferência um local que não conhecemos muito).
2- Colar no caderrno no final da pesquisa uma imagem do local.

3. Trabalho Trimestral

4. Informações
5. Data de Entrega

3- Explique com suas palavras a história deste local e a sua importância para o mundo.
4- Não esqueça de definir o CONCEITO DE SAGRADO.
Imagem e texto com a temática: intolerância religiosa
Manuscrito em folha dada pelo professor - Valor 5,0 pontos
- Na aula do dia 28 de abril o professor entregou uma folha e orientou a pesquisa e o
trabalho no caderno.
- Deverá conter um texto com palavras do próprio aluno, uma imagem para ilustrar e o
nome do seu tema em destaque na parte superior da folha.
Entregar pesquisa e trabalho na data prevista, manter livro e atividades em ordem.
Pesquisa no caderno: Visto 03 de junho - Trabalho (folha): 05 ou 12 de maio Visto livro: primeira semana de agosto

CIÊNCIAS DA NATUREZA, MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS
CIÊNCIAS | Profª Glauce Vieites Hipólito Adiego
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
Atividades em sala. (3,0)
Atividades práticas e ou em laboratório. (3,0)
Projeto “ Meu planeta sustentável-parte II”. (4,0)
A orientações sobre o Projeto serão dadas aos alunos em sala de aula.

MATEMÁTICA | Profª Daniella Christina Neme Freire
1. Avaliações

1ª Avaliação – 10,0 pontos / 2ª Avaliação – 10,0 pontos / + Porcentagem do Simulado

2. Atividades Extras

*Pesquisa/ Propriedades das Potências + exercícios sobre a pesquisa = 2,0
* Expressões numéricas envolvendo as operações fundamentais = 1,0.
* Lista de exercícios sobre potências = 1,0.
*Lista de exercícios sobre raízes = 1,0.
* Lista de exercícios (expressões numéricas envolvendo todas as operações estudas:
adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação) = 2,0.
* Leitura e interpretação de gráficos e tabelas = 1,0.
OBSERVAÇÕES:
As listas de exercícios serão trabalhadas de acordo com os conteúdos dados.
As orientações sobre o trabalho em grupo serão dadas ao longo do trimestre.
Trabalho em dupla/Projeto Interdisciplinar (Língua Portuguesa) Confecção de uma história
em quadrinhos envolvendo os Sistemas de Numeração estudados, Potências e Raízes. = 2,0
As orientações sobre o trabalho serão dadas durante as aulas.
A professora informará em data oporturna.

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

GEOMETRIA | Profª Daniella Christina Neme Freire
1. Avaliações
2. Atividades Extras

1ª Avaliação – 10,0 pontos / 2ª Avaliação – 10,0 pontos / + Porcentagem do Simulado

Lista de exercícios / Paralelas e perpendiculares = 1,5.
Lista de exercícios / Senso espacial/ referencial cartesiano = 2,0.
Lista de exercícios / Polígonos = 2,0
Trabalho em grupo / confecção dos polígonos = 1,5.
Lista de exercícios Unidade de medida de comprimento = 1,5
Construções geométricas / triângulos e quadriláteros = 1,5

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

As listas de exercícios serão trabalhadas de acordo com os conteúdos dados.

