Atividades para Nota
3º 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 Carem Silvia Thomas
1. Avaliações
2. Trabalho Trimestral

1ª Avaliação – 10,0 pontos / 2ª Avaliação – 10,0 pontos / + Porcentagem do Simulado
Textos redigidos em sala de aula, referentes ao gênero estudado.

PORTUGUÊS / GRAMÁTICA REFLEXIVA| Profª Carem Silvia Thomas
1. Avaliações
2. Atividades Extras
3. Trabalho Trimestral

1ª Avaliação – 10,0 pontos / 2ª Avaliação – 10,0 pontos / + Porcentagem do Simulado
Avaliação em sala de aula e atividade interpretativa.
Atividade avaliativa do livro – sala de aula.

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.
Dialogue “At a clothing store”. Os alunos deverão criar um diálogo baseando-se no diálogo
da página 84, exercício 10 do Student’s book. Devem imaginar que estão fazendo compras em
uma loja de roupas. Um aluno será o comprador e outro o vendedor. Devem apresentar o
diálogo à frente da sala sem ajuda de leitura. O diálogo deverá ser desenvolvido em aula e
então memorizado pelos alunos. O texto deve apresentar o conteúdo gramatical e vocabular
estudados. Cada aluno deve apresentar no mínimo 7 falas.
Valor de 0 a 5 pontos.
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).
16/11/2016

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).

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.) – 4 pontos
1) “Album de mi rutina” Cada aluno deve escolher um dia da semana e elaborar um álbum
contando as atividades que faz nesse dia. Para cada atividade deve usar um lado de uma
folha tamanho A4 sulfite ou Canson, colocar uma foto do aluno fazendo essa atividade ou um
desenho e embaixo a frase completa. Ex. Yo me levanto a las ocho en punto. Os verbos
devem estar conjugados no Presente de indicativo e as horas devem estar escritas por
extenso. Para a realização do trabalho os alunos devem pesquisar no livro didático, no
caderno e no dicionário.
2) “Desayunamos juntos”
Cada aluno trará um alimento consumido no café da manhã sorteado em sala de aula. Deverá
pesquisar o nome desse alimento em espanhol (ver se tem mais de um nome), pesquisar os
nutrientes que aporta. No dia da apresentação cada aluno deve levar para a escola uma
porção desse alimento. Entregar trabalho escrito com a pesquisa realizada.
1) Nota do trabalho: 4,0 pontos
Trabalho individual
2) Nota do trabalho: 2,0 pontos
Trabalho individual
1) Data do trabalho: 29 /09/2016
2) Data do trabalho: 20/10/2016

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)
1 – Tarefas para casa – de 0 a 4,0 pontos - data de entrega: 31/10
1.1 Questionários do livro: Módulo 6, 7 e 8 +
1.2 Mapas conceituais – síntese do conteúdo em forma de organograma: item 12 ao 16 do
livro +
2 – Em classe – de 0 a 3,0 pontos
Arte e política – grafite;
Reciclagem – colagem de papéis e tecidos sob caixas;
Escultura de dobrar – arte sensorial.
2.1 - Processo de criação: de 0 a 3,0 pontos
Desenvolvimento das práticas complementares– exercícios de composição, pesquisas
visuais, esboços, exercícios de observação, coleta de materiais, práticas em grupo.
“Corpos Flutuantes” – instalação - individual
Orientações:
- Utilizar referências visuais a partir da obra de Gwyneth-Leech –
Produzir copos decorados a partir de garrafas de plástico customizadas –
Quantidade de garrafas: 2
1 – Cortar ao meio as garrafas de plástico e utilizar as duas partes (Ex.: garrafas de
refrigerante)
2 – Cobrir as garrafas com pedaços de papel toalha e cola branca;
3 – Com tinta acrílica fosca para artesanato pintar as garrafas, utilizando formas orgânicas –
linhas e pontos.
17 de outubro

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- Deuses gregos – valor 4,0
2- Cultura romana – valor 4,0
1- Trabalho expositivo sobre um deus pré-determinado em sala (individual).
2- Teatro sobre a cultura romana (em grupo). Informações via agenda.
1- Primeira semana de outubro.
2- Última senama de outubro.

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

3b. Trabalho
Trimestral B

3c. Relatório de
atividades

3d. Simulado

4. Data de Entrega

1ª Avaliação (10,0 pontos) + 2ª avaliação (10,0 pontos)
Painel climatobotânico (4,0)
Os alunos, individualmente, farão um painel virtual sobre os diferentes biomas que
existem no mundo.
Objetivo: reconhecer os principais biomas terrestres e sua biodiversidade.
A produção será feita em Power Point e entregue via pen-drive.
O trabalho deverá conter:
1 slide com nome do aluno e título;
1 slide com um mapa-múndi destacando seu bioma;
1 slide com paisagens sobre a vegetação e suas características;
1 slide com o clima predominante e suas características;
2 slides mostrando a biodiversidade encontrado no bioma.
A produção deverá ser entregue no dia 18/11.
Análise do documentário: Planeta Terra: De Polo a Polo (2,0)
Os alunos, individualmente, assistirão ao documentário: Planeta Terra – De Polo a
Polo; no Colégio e deverão ressaltar quatro partes que mais chamou a atenção, explicando
os motivos.
Objetivo: materializar os conceitos discutidos no trimestre referente ao Clima e à
Vegetação.
A data será marcada dentro do planejamento de aulas do trimestre.
Exercícios propostos (2,0)
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.
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.
Informações disponíveis na própria descrição da atividade.

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 Unidade 3 e 4 - Valor: 2,0 pontos
Pesquisa no caderno manuscrito. - Valor: 3,0 pontos
Cada trimestre o professor define um tema para ser pesquisado e resumido no caderno.
(orientações dadas no caderno)
Cartaz: Mafalda e a Religião - Valor 5,0 pontos
Folha papel canson A4, com margem de 5 cm na cor vermelha.
Como fazer: Tema ( dado no caderno – orientações de tema central)
- Colar uma imagem da Mafalda e criar um pensamento referente ao Tema escolhido.
Entregar pesquisa e trabalho na data prevista, manter livro e atividades em ordem.
Pesquisa no caderno: Visto 22 de setembro - Trabalho (cartaz): 13 de outubro Visto livro: primeira semana de novembro.

FILOSOFIA | Prof. Vinicius Mitsuo Almeida Sakamoto
1. Avaliações

3. Trabalho Trimestral

Prova Trimestral (10,0) Atividades (10,0) Trabalho Trimestral (10,0)
Importante: A prova trimestral terá peso 2.
Atividades diversificadas em sala de aula e para casa. Textos para leitura e interpretação e
atividades do livro didático. Avaliação atitudinal (essa avaliação contempla os seguintes
critérios: socibilidade e trabalho em equipe, postura e comportamento pertinentes às aulas,
responsabilidade e pontualidade na entrega de trabalhos, organização pessoal, realização das
atividades, interesse, participação e assiduidade).
Elaboração de um trabalho sobre a mitologia grega e seus personagens.

4. Informações
5. Data de Entrega

Trabalho a ser realizado individualmente e apresentado.
1ª quinzena de outubro

2. Atividades Extras

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

1ª Avaliação – 10,0 pontos / 2ª Avaliação – 10,0 pontos / + Porcentagem do Simulado
A professora orientará em aula e postará no site.

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

3. Trabalho Trimestral
4. Informações

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

Mostra Cultural (execução das tarefas) + caderno + participação durante as aulas +
lição de casa (2,0).
Listas de exercícios:

Problemas envolvendo frações (2,0).

Operações envolvendo frações /parte 1 (1,0).

Operações envovelvendo frações/parte 2 (1,0).

Expressões numéricas envolvendo frações (1,5).

Problemas envolvendo porcentagens (1,5).

Operações envolvendo números decimais (1,0).
Mostra Cultural interdisicplinar com Arte.
As etapas do trabalho serão informadas durante as aulas.

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

3. Trabalho Trimestral
4. Informações

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

Mostra Cultural (execução das tarefas) + caderno + participação durante as
aulas + lição de casa (2,0).
Listas de exercícios:

Medidas de comprimento (1,0).

Medidas de superfície (1,0).

Área e perímetro de figuras planas (2,0).

Medidas de massa (1,0).

Medidas de capacidade (1,0).

Cosntruções geométricas (2,0).
Mostra Cultural interdisicplinar com Arte.
As etapas do trabalho serão informadas durante as aulas.

