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SEGMENTO Fundamental II  ETAPA   3ª etapa  

DISCIPLINA Arte PROFESSOR (A) Zildo André Vieira Flores  

ANO/SÉRIE 6º ano  TURNO  Manhã / Tarde  

 

A) OBJETIVOS 

Reconhecer a potencialidade expressiva da Arte, reconhecida como área de 

conhecimento e de expressão, a partir da experiência estética realizada no 

período Clássico. 

 

B) CONTEÚDO  

Classificação de imagens: naturalista, estilizada e idealizada; 

Introdução à expressividade na produção artística: a Arte com fim em si 

mesma 

Características gerais da Arte Grega e Romana 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM  

Em sala  

Traga sempre o material básico: caderno de anotações, lápis, bloco de 

desenho, lápis de desenho (HB ou B, 2B, 4B ou 6B). E os outros materiais, 

quando o professor solicitar. 

Faça registros escritos no caderno das informações passadas pelo professor. E 

consulte-as quando for realizar os exercícios práticos e o trabalho de criação. 

Siga as propostas de cada atividade prática e procure explorar, ao máximo, o 

seu potencial criativo. 

Nas atividades em duplas ou em grupos, cumpra a sua parte, ajudando seu 

grupo naquilo que for preciso. 

Participe ativamente das aulas, contribuindo com os debates sobre os temas 

propostos, trazendo dúvidas, reportagens interessantes, textos ou outros 

recursos que possam ser utilizados durante as aulas, mediante uma análise 

prévia do professor. 
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Em casa 

Revise as informações registradas na aula e consulte-as para fazer as tarefas 

de Para Casa. 

Faça as tarefas solicitadas para casa no prazo correto. E lembre-se de levá-las 

para a aula nas datas combinadas. 

Ao pesquisar obras de arte ou outras informações, anote em seu caderno as 

referências das fontes onde as encontrou (endereço da página na Internet, 

nomes dos autores e títulos das obras, títulos e autores de livros ou revistas). 

Ao receber o retorno verbal ou escrito do professor sobre as produções 

realizadas, procure completa-las ou refazê-las, quando for o caso. O esforço 

criativo está no seu empenho em avançar e ampliar sua capacidade de 

conectar ideias. 

Realize todas as etapas de planejamento e preparação do Trabalho de Criação 

da etapa. Busque o aprimoramento do olhar, realizando cotidianamente 

análises das imagens ao seu redor (sua relação com os estudos feitos em sala, 

seu objetivo/função etc.). 

 

D) AVALIAÇÃO  

Todas as propostas realizadas durante a etapa nas aulas de arte, sejam elas 

exercícios, debates, eventuais provas ou trabalhos, consistem em momentos 

avaliativos. Serão instrumentos de avaliação durante a 3ª etapa: 

 Exercícios de Apreciação artística   

 Portfólio Individual com exercícios e registros escritos 

 Trabalho final de criação: Álbum de HistoriArte 

 Participação nas aulas e nos exercícios práticos  

 

E) ATRIBUIÇÃO DE CONCEITOS 

Não há distribuição de pontos em Arte. O conceito final da etapa será 

determinado pelo avanço e envolvimento global do estudante no conjunto de 

atividades realizadas durante a etapa. 
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Os conceitos utilizados para as avaliações, previstos no sistema acadêmico do 

Colégio Santo Agostinho – Contagem, são: ÓTIMO, MUITO BOM, BOM, 

SUFICIENTE e INSUFICIENTE, sendo que o conceito INSUFICIENTE corresponde 

ao desempenho inferior a 60% do total previsto para a etapa. 
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A) OBJETIVO GERAL 

Compreender conceitos, fenômenos, teorias das ciências naturais, o meio em 

que se está inserido e a forma como se interage com ele; reconhecer a 

natureza como um todo dinâmico, e o ser humano, em sociedade, como 

agente transformador do mundo em que se vive, em relação essencial com os 

demais seres vivos, e associado aos contextos histórico, social, econômico, 

político, cultural e ambiental. 

 

B) CONTEÚDO 

 Unidade VII – O Reino das Plantas 

Tema 1 a 7 - Características das plantas.  As células e os tecidos das 

plantas. A nutrição das plantas. Classificação das plantas. Plantas sem 

sementes. Plantas com sementes. 

 Unidade VIII – Animais invertebrados. 

Tema 1 a 9 – O grupo dos animais. Poríferos, Cnidários, Platelmintos, 

Nematelmintos, Moluscos, Anelídeos, Artrópodes e Equinodermos. 

 Unidade IX – Os animais vertebrados. 

 Temas 1, 2, 3, 4, 5,6 – Vertebrados. Peixes. Anfíbios. Répteis. Aves. 

Mamíferos 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM  

Em sala  

Sondagem dos conhecimentos prévios 

Apresentação e discussão das temáticas na forma de aulas expositivas e 

dialogadas. 

Leitura e interpretação e atividades do livro texto. 

Atividades práticas. 

SEGMENTO Ensino Fundamental ETAPA   3ª  

DISCIPLINA Ciências PROFESSOR (A) Moacir Alves Moreira  

ANO/SÉRIE 6º ano TURNO  Manhã / Tarde  
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Em casa 

Realização de deveres de casa no livro texto ou formuladas pelo professor. 

Estudo individual de acordo com orientações fornecidas em sala de aula.   

 

D) AVALIAÇÃO  

A avaliação é um processo contínuo que passa pela participação nas aulas, 

realização de atividades diversas e culmina em avaliações formais 

estruturadas. 

 

E) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS  

 

Avaliações: 

1ª avaliação 13 pontos – questões discursivas e dissertativas. 

2ª avaliação 13 pontos – prova com consulta de material produzido pelo aluno. 

9,0 pontos restantes referentes a atividades em sala, para casa, aulas práticas 

e trabalhos de pesquisa. 
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A) OBJETIVOS 

Listar as regras básicas dos jogos de raquete.  

Identificar o handebol considerando sua história, fundamentos e regras. 

Identificar o voleibol considerando sua história, fundamentos e regras.  

Aplicar regras em situação de jogo. 

Utilizar a técnica básica dos estilos formais de nado. 

Relacionar as diferentes expressões e elementos básicos da capoeira 

considerando sua história, características, técnicas, simbolismos, 

instrumentos e musicalidade. 

Identificar diferentes lutas africanas considerando sua história, 

características, técnicas. 

 

B) CONTEÚDO  

Esportes: Atletismo (arremessos), natação, voleibol e handebol. 

Lutas: Africana e Capoeira. 

Jogos e brincadeiras: jogos com raquetes. 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM  

Em sala:  

Sondagem dos conhecimentos prévios. 

Apresentação e discussão das temáticas na forma de aulas expositivas e 

dialogadas. 

Atividades práticas. 

 

D) AVALIAÇÃO  

A avaliação é um processo contínuo que passa pela participação nas aulas, 

cumprimento dos combinados construídos, empenho, capacidade dos  

SEGMENTO Ensino Fundamental ETAPA   3ª  

DISCIPLINA Educação Física PROFESSOR (A) Anderson Vilanova/Cate 
Prá/Rafael Silva  

ANO/SÉRIE 6º ano TURNO  Manhã / Tarde  
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estudantes de realizar as atividades desenvolvidas e culmina em avaliações 

formais estruturadas. 

 

E) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS  

Os conceitos Ótimo, Muito Bom, Bom, Suficiente e Insuficiente representam as 

possibilidades de conceito final do aluno. Este conceito final será conferido 

através da média de cada avaliação realizada. 
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A) OBJETIVOS 

Compreender a experiência religiosa como realidade pessoal marcada pela 

cultura religiosa familiar expressa na forma institucionalizada e em relação à 

construção de uma consciência cidadã. 

 

B) TEMAS E TÓPICOS 

Transcendência  

Religião e Sociedade. 

Religião e a ética do cuidado 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

Em sala: 

 As aulas de Ensino Religioso são vivenciais, acontecem quinzenalmente e  

nela realizamos dinâmicas de grupo. O estudante integra um grupo menor de 

sua turma, o ambiente é diferenciado e único na escola, bem como seus 

recursos. 

Os critérios para o Ensino Religoso são o envolvimento e participação nas 

vivências, a qualidade e coerência nos registros, a capacidade de escuta e 

acolhimento às diferentes ideias que irão surgir ao longo das vivências, o zelo 

pelo material e pelo espaço de sala, o respeito por si e pelo semelhante.    

 

Em casa:  

Existem atividades que devem ser feitas em casa. Pede-se o desenvolvimento 

de trabalho avaliativo. 

 

 

SEGMENTO Ensino Fundamental ETAPA   3ª   

DISCIPLINA Ensino Religioso PROFESSOR (A) Cassiana Matos  
Rodrigo Moreno 

ANO/SÉRIE 6º ano TURNO  Manhã/Tarde 
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D) AVALIAÇÃO 

A avaliação é um processo constante que envolve a participação nas aulas, 

realização de atividades, trabalhos avaliativos e culmina na realização de uma 

prova que tem como finalidade verificar as habilidades e competências 

desenvolvidas. O desempenho acadêmico dos estudantes não é construído 

apenas nas provas, portanto, se você deseja obter sucesso nessa disciplina 

faça todo o processo com capricho e dedicação, cumpra os prazos, leia e 

invista em seu conhecimento. 

 

E) INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

Avaliações: Produção Individual (Apostila) – valor de 8,0; Trabalho 

(Experiência de Fé) – valor de 5,0; Avaliação Final – valor de 13,0. Totalizando 

26,0 pontos. 

Vivência: Avaliação grupal – valor de 5,0. 

Auto avaliação: Reflexão Individual – valor de 1,0 ponto. 

Trabalho: Reflexão Vivencial – valor de 3,0 pontos. 
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A) OBJETIVOS 

Incentivar el desarrollo de las habilidades lingüísticas (escrita, oral, lectora y 

auditiva) a través del género textual tarjeta y de los géneros literarios fábulas 

y cuentos; integrar conocimientos gramaticales a contenidos socioculturales 

de los países hispánicos, incentivando la comprensión, la aceptación y el 

respeto a los valores y estilos de vida de las diferentes culturas; y motivar al 

alumno a crear estrategias de estudio que posibiliten su autonomía en el 

aprendizaje. 

 

B) CONTENIDO  

 Estar + gerundio. 

 Pretérito indefinido (verbos regulares e irregulares). 

 Vocabulario, pronunciación y ortografía. 

 Verbos doler y querer. 

 Léxico: descripciones físicas y de carácter, locales en una ciudad, los 

colores, ropas y partes del cuerpo. 

 Género textual: tarjeta. 

 Géneros literarios: fábulas y cuentos. 

 

C) SITUACIONES DE APRENDIZAJE  

En clase: prepárese para la clase de español trayendo su cuaderno, libro y 

diccionario; participe de la clase manifestando sus dudas durante las clases; 

copie todas las anotaciones de la pizarra, manteniendo su cuaderno 

organizado y completo; haga los ejercicios, las actividades, las tareas y los 

trabajos propuestos por la maestra; traiga sus tareas en la fecha solicitada 

puntualmente mantenga una actitud de respeto y colaboración durante la 

SEGMENTO Ensino Fundamental ETAPA   3ª 

DISCIPLINA Língua Estrangeira -
Espanhol 

PROFESSORA Teresa E. Fabiola Catalán L. 

ANO/SÉRIE 6º ano TURNO  Manhã / Tarde  
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clase y dispóngase a trabajar en pareja, en grupo o individualmente; participe 

de forma adecuada en todos los espacios ofrecidos en la escuela, ya sea en el 

Laboratorio de Informática, patio, biblioteca u otros espacios. 

 

En casa: cree el hábito de estudio con una rutina diaria e intente asociar el 

vocabulario aprendido al diario vivir; realice las tareas de casa con calidad y 

observe y anote sus dudas, las cuales usted debe aclarar oportunamente 

conversando con su maestra;; utilice el disco compacto del libro y el 

diccionario; escuche músicas y vea películas o programas de televisión en 

español; lea revistas y libros en este idioma. 

 

D) EVALUACIÓN  

La verificación del aprendizaje en la enseñanza del idioma español comprende 

aspectos cualitativos y cuantitativos y se da por medio de la realización de 

pruebas, actividades individuales o en grupo, verificación de las tareas de 

casa, observación del alumno en clase y corrección de tareas de casa. Con 

esos procesos se espera verificar las habilidades desarrolladas durante la 

etapa relativa a la lectura, interpretación escrita y oral en la lengua española. 

 

E) DISTRIBUCIÓN DE PUNTO 

02 evaluaciones. 13.0 puntos  

Trabajos interdisciplinares. 2.0 puntos 

 Teatro Español. 2.0 puntos  

Circuito Literario. 3.0 puntos  

Taller musical: “Cantemos en español”. 1.0 punto  

Diversas actividades (cuaderno, tarjetas, textos, proyectos). 1.0 punto 

 

As datas e propostas dos deveres de casa e trabalhos são informadas por 

escrito em sala e cabe ao estudante o correto agendamento. 
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A) OBJETIVOS 

 

Identificar como ocorre a relação entre o relevo e a hidrografia de uma 

região; 

Explicar a dinâmica da hidrosfera; 

Descrever a distribuição geográfica da água no Planeta; 

Identificar e reconhecer os elementos que compõe uma bacia hidrográfica; 

Relacionar os usos da água para o homem e seus impactos ao meio ambiente. 

Reconhecer a influência do homem sobre as águas do globo. 

Reconhecer as principais camadas da atmosfera e a sua importância para a 

vida na Terra; 

Diferenciar os conceitos de clima e tempo; 

Explicar os fatores climáticos e suas influências no clima e nas paisagens da 

Terra; 

Reconhecer que umidade e temperatura são os principais elementos de 

formação de um clima; 

Identificar tipos de climas da Terra; 

Construir e analisar climogramas (caráter introdutório);  

Reconhecer os problemas atmosféricos causados pelas atividades humanas. 

Relacionar as características do clima à influência que exercem na 

determinação da vegetação de determinado local; 

Localizar e caracterizar as principais formações vegetais do mundo (caráter 

introdutório); 

Reconhecer a distribuição dos principais biomas terrestres. 

Identificar as alterações nas paisagens naturais realizadas pelas atividades 

humanas. 

 

 

SEGMENTO Ensino Fundamental  ETAPA   3ª 

DISCIPLINA Geografia PROFESSOR  Matheus de Castro Leal  

ANO 6º ano TURNO  Manhã / Tarde  
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B) TEMAS E TÓPICOS 

 Hidrosfera 

O ciclo hidrológico 

A distribuição das águas no planeta 

Elementos de um rio 

Bacias hidrográficas e aquíferos 

Os usos da água 

Interferências humanas nas águas do Globo  

 

 Atmosfera  

Camadas da atmosfera 

Tempo e Clima 

Elementos e fatores climáticos 

Alterações climáticas   

Climogramas 

O clima no Brasil e no Mundo 

 

 Biosfera 

As grandes paisagens vegetais no Brasil e no Mundo 

A relação entre clima e vegetação 

A atuação humana na dinâmica da natureza 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM  

EM SALA 

Mantenha a atenção a todas as aulas, sejam elas expositivas dialogadas, 

vídeos, experiências, jogos etc.   

Sempre, faça as anotações e realize as atividades propostas com qualidade e 

faça perguntas quando necessário. 

Ao final de cada tema, faça um resumo do conteúdo, o que ajudará muito nos 

estudos. Construa esquemas de estudo para as atividades avaliativas.  

Registre os deveres de casa na agenda do Colégio.  
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Estude os textos, artigos, charges, notícias e reportagens, sobre diversos 

temas dados em sala e trabalhados nas aulas de Língua Portuguesa e Produção 

de Texto.   

Seja organizado e pontual com relação às diversas atividades que serão 

desenvolvidas. 

 

EM CASA 

Reveja a matéria já trabalhada em sala com o auxílio do livro didático, dos 

registros no caderno e de outros materiais trabalhados.   

Registre as dúvidas para apresentá-las ao professor na aula seguinte. 

Realize os deveres de casa com qualidade. 

 

D) AVALIAÇÃO 

O processo avaliativo deve corresponder ao processo de ensino e às 

especificidades de cada disciplina, por isso, a avaliação ocorrerá de forma 

cotidiana, através de atividades específicas da disciplina em sala, dos deveres 

de casa, trabalhos e provas. O bom desempenho do estudante não depende, 

necessariamente, das provas, mas da realização cuidadosa dos procedimentos 

de estudo. Fique atento, pois 9 pontos desta etapa serão distribuídos em 

atividades cotidianas que necessitam também da sua pontualidade e estudo. 

 

E) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS  

 

1ª avaliação 13 pontos – questões discursivas e dissertativas, com consulta ao 

mapa conceitual produzido pelos alunos.  

2ª avaliação 13 pontos – questões discursivas e dissertativas. 

Maratona Geográfica – 1,0 ponto (semana anterior à 2ª avaliação – atividade 

em sala) 

Atividade: ÁGUA, O RISCO DA ESCASSEZ – 1,0 ponto (2ª quinzena de setembro)  

Memória e Identidade – 2,0 Pontos 

Atividades diversas (média aritmética) – 5,0 pontos 
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As atividades diversas consistem em para casas; atividades da semana da 

sobrevivência (1ª quinzena de novembro); atividades de revisão para prova; 

leitura e interpretação de textos diversos contendo questões atuais da 

sociedade. Todas serão avaliadas em 5,0 pontos e, no final da etapa, será 

feita a média aritmética simples para se chegar à nota.  

As datas específicas de cada atividade/trabalho serão informadas no decorrer 

da etapa. 
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A) OBJETIVOS 

Reconhecer o processo de formação das sociedades clássicas, Grécia e Roma, 

e sua relação com as sociedades posteriores.  

Analisar criticamente para a história da qual faz parte, reconhecendo-se como 

sujeito histórico atuante, e, apropriar-se, de forma crescente e qualificada, 

do vocabulário específico da disciplina de História.  

Trabalhar os conteúdos de história pertinentes às sociedades clássicas em 

atividades interdisciplinares. 

 

B) CONTEÚDO  

As civilizações da Antiguidade Clássica: GRÉCIA  

A formação do povo grego 

Períodos: Pré-Homérico, Homérico, Arcaico e Clássico. 

A expansão grega pelo Mediterrâneo. 

Mitologia, história e cultura. 

A democracia e a polis grega. 

O domínio macedônico e a helenização.  

 

As civilizações da Antiguidade Clássica: ROMA 

A formação do mundo romano: origens lendária e histórica. 

Período monárquico. 

A fundação da República. 

As conquistas romanas e o expansionismo. 

A crise da República. 

O Império. 

A crise do Império Romano. 

 

 

SEGMENTO Ensino Fundamental ETAPA   3ª 

DISCIPLINA História PROFESSOR (A) Inez Grígolo  

ANO/SÉRIE 6º ano TURNO  Manhã / Tarde  
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C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM  

Em sala  

Sondagem dos conhecimentos prévios 

Apresentação e discussão das temáticas na forma de aulas expositivas e 

dialogadas. 

Leitura e interpretação e atividades do livro texto. 

 

Em casa 

Realização de deveres de casa no livro texto ou formulados pelo professor. 

Estudo individual de acordo com orientações fornecidas em sala de aula. 

   

D) AVALIAÇÃO  

A avaliação é um processo contínuo que passa pela participação nas aulas, 

realização de atividades diversas e culmina em avaliações formais 

estruturadas. 

DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS  

Avaliações: 

1ª avaliação 13 pontos – questões discursivas e dissertativas. 

2ª avaliação 13 pontos – questões discursivas e dissertativas. 

 

E) ATIVIDADES E PROJETOS: (DATA E ROTEIRO NO CONECSA.) 

Livros paradidáticos: 

1. O Diário de Pilar na Grécia, de Flávia Lins e Silva, Editora Jorge Zahar: Rio 

de Janeiro, 2003.    – 3,0 pontos – outubro.  

2. O preço da liberdade - Sally Grindley- 3,0 pontos – Editora Ática  

 

Filme: Percy Jackson e o ladrão de raios. (Mitologia grega). 

Dias dos deuses da mitologia das sociedades Antigas = 2,0 pontos – Novembro  

Projeto Memória e Identidade = 2,0 pontos - Novembro 

Álbum de HistoriArte = 2,0 pontos - Novembro 
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A) OBJETIVOS GERAIS  

Utilizar em atividades pertinentes a série as quatro habilidades essenciais 

para a interação em inglês (escuta, fala, leitura e escrita) e as três 

habilidades instrumentais (gramática, léxico e cultura).  

Ler e interpretar textos autênticos de diversos gêneros e de temas da 

atualidade desenvolvendo, através da língua, a capacidade percepção crítica 

do mundo e seu posicionamento diante dele. 

Escrever pequenos parágrafos utilizando as estruturas gramaticais e 

vocabulários estudados na etapa.  

Participar das atividades interdisciplinares propostas para formação humana.  

 

B) TEMAS E TÓPICOS  

My Life  

Utilizar adequadamente a estrutura verbal de simple presente em todas as 

suas formas para falar de hábitos e atividades, bem como o vocabulário de 

atividades de lazer e dispositivos eletrônicos. Ler textos nos gêneros de 

Newsletter, Quis e Photostory. Redigir pequenos parágrafos. 

My friends and I 

Utilizar adequadamente a estrutura have/has got e classificar os substantivos 

em countable/uncountable, bem como o vocabulário relacionado às partes do 

corpo e à descrição física das pessoas. Ler textos nos gêneros de Article e 

Dialogue. Redigir pequenos parágrafos. 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

Em sala: Realize as atividades individuais, em duplas e em grupos. Prepare-se 

bem para as aulas lendo os materiais, livro didático e outras fontes de 

pesquisa. Amplie seu vocabulário, pesquise e anote novas palavras. Consulte 

SEGMENTO Ensino Fundamental ETAPA   3ª  

DISCIPLINA Inglês PROFESSOR (A) Jacqueline Carvalho 
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sempre o dicionário para sanar qualquer dúvida de tradução. Mantenha seu 

caderno organizado. Não se esqueça de trazer seu material para as aulas 

(livro, caderno e dicionário). 

 

Em casa: Faça os exercícios de consolidação do tema estudado em sala. Faça 

o para casa com atenção, anote suas dúvidas. Estude todos os dias pelo menos 

30 minutos. Faça as atividades e leituras adicionais postadas no ConeCSA. 

 

D) AVALIAÇÃO  

A avaliação é um processo constante que envolve a participação nas aulas, 

realização das tarefas em casa, atividades avaliativas e uma prova final. A 

prova conterá as unidades 5 e 6 do livro didático. As atividades avaliativas 

serão realizadas em sala e terão o objetivo de auferir o desenvolvimento das 4 

habilidades da língua. O livro de exercícios e o caderno também serão 

avaliados. 

 

E) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS  

1 prova escrita final – 13 pontos; 

Atividades no caderno e livro de exercícios – 2 pontos; 

Atividades avaliativas de reading, writing, listenig e speaking – 5 pontos cada, 

total de 20 pontos. As datas e propostas das atividades são informadas em 

sala de aula por escrito e cabe ao estudante fazer o agendamento. 
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A) OBJETIVOS 

Aperfeiçoar a prática social da interação da língua através do 

desenvolvimento das habilidades de falar, escutar, escrever e ler, valendo-se 

da linguagem para estabelecer e ampliar a qualidade das relações pessoais, 

sendo capaz de expressar seus sentimentos, experiências, ideias e opiniões, 

bem como acolher, interpretar e considerar os dos outros, contrapondo-os 

quando necessário. Desenvolver as habilidades e os conhecimentos que 

propiciem o uso competente da língua através da leitura, da escrita e da 

oralidade, tendo em vista os contextos comunicativos distintos e suas 

especificidades que integram as práticas sociais de interação. Ler textos 

literários com envolvimento da imaginação e da emoção, reconhecendo a 

leitura como fonte de prazer, de conhecimento e de desenvolvimento pessoal. 

 

B) CONTEÚDO  

Entrevista; Cartaz; Manual de instrução; Anúncio publicitário.  

Verbos regulares; Locuções verbais; Modos verbais; Tempos do modo 

indicativo. Tempos do modo subjuntivo; Formas nominais dos verbos. 

Acentuação dos monossílabos tônicos e átonos; Emprego do G e do J. 

 

A) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM  

 

Em sala e em casa  

Mantenha seu caderno organizado para os seus estudos diários. 

Cole as atividades avulsas caderno. Participe das correções e tire as dúvidas 

com o professor sempre que necessário. Registre na agenda do colégio as 

atividades que deverão ser realizadas em casa. 

Faça os deveres de casa e anote as dúvidas para serem sanadas durante a 

correção.  

SEGMENTO Ensino Fundamental ETAPA  3ª  
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Organize um horário semanal para a revisão do conteúdo trabalhado em sala 

de aula. 

Caso falte à aula, procure o representante de turma para recuperar o 

conteúdo e atividades, do livro didático e de folhas complementares. Se 

houver dúvidas, converse com a professora. 

 

Leia as obras literárias selecionadas no prazo predeterminado. 

 

C) AVALIAÇÃO  

O processo de avaliação nesta disciplina é qualitativo e quantitativo e se dá 

por meio da correção de cadernos, observação, provas e atividades diversas 

que pretendem identificar as habilidades desenvolvidas ao longo da etapa. A 

avaliação será tratada como ferramenta do processo de ensinar e aprender. 

 

D)  DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS  

 

Avaliações: 

1ª avaliação 13 pontos – questões discursivas e objetivas. 

2ª avaliação 13 pontos – questões discursivas e objetivas. 

Projeto de leitura 1 – “O preço da liberdade”: 2 pontos. Data e roteiro no 

ConeCSA. 

Projeto de leitura 2 – “Diário de Pilar na Grécia”: 2 pontos. Data e roteiro no 

ConeCSA. 

Trabalho interdisciplinar – “Manual de boas compras”: 2 pontos. Data e roteiro 

no ConeCSA. 

Deveres de casa/sala: 3 pontos. 
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A) OBJETIVOS  

Ampliar o conhecimento sobre os números racionais representados na forma 

decimal e construir novos significados para eles vinculados a contextos 

matemáticos e não matemáticos, com base na sua utilização no contexto 

social e na análise e resolução de problemas. 

Compreender as necessidades que impulsionaram a padronização das unidades 

de medida até a criação de um Sistema Internacional, e assim ser capaz de 

utilizar os múltiplos e submúltiplos das unidades de medidas em situações 

problemas que relacionem às medidas de superfície, comprimento, volume e 

capacidade. 

 

B) TEMAS E TÓPICOS  

Números e Operações 

Conjunto dos números racionais (frações)  

Conjuntos dos números racionais (números decimais) 

Porcentagem 

Grandezas e Medidas 

Medidas de comprimento, superfície, capacidade e volume  

Perímetro, área, volume e capacidade 

 

C) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

Em sala: Traga seu livro, o caderno e os materiais definidos para as aulas. 

Mantenha o seu caderno organizado e em dia. Esteja atento as explicações do 

professor e seja participativo nas correções de exercícios com intuito de sanar 

as dúvidas. 

Procure registrar, em seu caderno, as considerações significativas feitas pelos 

colegas e professor, que possam ser úteis para os estudos autônomos, bem 

como as soluções mais originais e mais interessantes dadas a uma questão, as 
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dúvidas e os erros mais frequentes dos colegas. Registre, em sua agenda, 

datas referentes a atividades e trabalhos. 

 

Em casa: Estude por, pelos menos, 50 minutos diariamente e revise os 

conteúdos abordados em sala. Faça os deveres de casa caprichando na 

notação matemática (cálculos e operações). Antecipe a leitura do livro 

didático e traga as dúvidas para serem esclarecidas na aula seguinte. Trazer 

para discussão, em sala de aula, curiosidades e notícias relacionadas aos 

conteúdos estudados. 

  

D) AVALIAÇÃO  

O processo avaliativo na disciplina de Matemática compreende aspectos 

qualitativos e quantitativos que perpassam todo o trabalho em sala de aula, a 

organização do estudante, a participação e realização pontual dos deveres, 

esta prática constrói as bases para a verificação que se dá por meio de 

atividades, provas, trabalhos, construções, trabalhos, projetos, desafios cujos 

pontos são distribuídos da seguinte maneira: 

 

Duas Provas escritas no valor de 13,0 pontos cada. 

Atividades diversas totalizando 9,0 pontos: todas as atividades serão 

validadas em porcentagem (100%) e ao final da etapa será feita a média 

aritmética dos valores obtidos e convertido em nota real pelo professor. As 

datas e propostas dos deveres de casa e trabalhos são informadas por escrito 

em sala e cabe ao estudante o correto agendamento. 
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A) OBJETIVOS  

 

Produção de gêneros discursivos escritos, verbais e não verbais, impressos 

e/ou digitais e sua relação com a cultura.  

TEMAS E TÓPICOS  

Tipologias textuais, a descrição em textos narrativos e expositivos; 

Gêneros expositivos e sua composição; 

O texto em prosa e em verso; 

A composição do texto em prosa e em verso; 

Conotação e denotação; 

Narrativas de ficção: fábula, conto maravilhoso e lenda; 

 Construção de manual de boas compras, o uso do texto instrucional; 

Gêneros discursivos humorísticos: charge, cartum e anedota 

A construção do humor  

 

B) SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM   

 

Em sala: Espera-se que o estudante tenha uma participação ativa nas 

situações de aprendizagem apresentadas por meio de questionamentos, 

resolução de situações-problemas, desenvolvimento e envolvimento nas 

atividades propostas e manutenção de atitude de curiosidade e 

responsabilidade.  Que faça os registros, anotações autônomas, organize no 

portifólio todos os materiais avulsos fornecidos pela professora. Em caso de 

falta, o estudante deverá colocar seu caderno em dia e realizar as atividades 

propostas para aquela data. 

 

Em casa: Cabe ao estudante realizar todas as tarefas propostas pela 

professora, como exercícios do livro, pesquisas, leituras, atividades, 

SEGMENTO Ensino Fundamental II ETAPA   3ª 

DISCIPLINA Produção de Texto PROFESSOR (A) Flaviane Luz  

ANO/SÉRIE 6º ano TURNO  Manhã / Tarde  

mailto:contagem@santoagostinho.com.br


 
UNIDADES DE ESTUDO – 2017 

 
 
 

Rua Marte, 435 – Jardim Riacho das Pedras - CEP: 32241-250 – Contagem – MG  
Fone: (31) 2103-0700 contagem@santoagostinho.com.br. 

 
 

reescritas, registros e outras com qualidade e pontualidade. Manutenção de 

postura constante de estudo, registro e envolvimento. 

 

Como estudar:  

Procurar fazer as tarefas de casa assim que as mesmas forerm entregues ao 

aluno; 

Dedicar estudar o material da disciplina (livro e conteúdo) trinta minutos pelo 

menos três vezez por semana; 

Ler diariamente textos dos mesmos gêneros que estão sendo trabalhados em 

sala; 

 

Fontes de leitura: 

http://recreio.uol.com.br/ 

http://super.abril.com.br/ 

 
C) AVALIAÇÃO  

O processo de avaliação nesta disciplina é qualitativo e quantitativo e 

acontece ao longo de todo o trabalho realizado em sala e de forma autônoma 

pelo estudante. Esse processo ocorre por meio da correção de produções de 

texto, observação em sala, provas e atividades diversas que pretendem 

identificar as habilidades desenvolvidas ao longo da etapa. A avaliação será 

tratada como ferramenta do processo de ensinar e aprender; e a progressão 

do estudante será traduzida na forma de pontuação distribuída da seguinte 

forma.  

 

D) DISTRIBUIÇÃO DE PONTOS 

1-Avaliação 1- 14,0 pontos 

2- Manual de boas compras- 3,0 pontos 

3-Avaliação do livro “O preço da liberdade” – 3,0 pontos 

4-Projeto memória e identidade– 2,0 pontos 

5-Atividades do livro de PT -3,0 pontos 

6-Atividades do Portfólio- 10,0 pontos 
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