
                                  CRONOGRAMA REPROGRAMADO DE AVALIAÇÕES E CONTEÚDOS 

 I TRIMESTRE-2020 - 6° ANO – ENSINO FUNDAMENTAL II 
 

AVALIAÇÃO PROCESSUAL 2:  VALOR 5,0 (CINCO PONTOS)  
DATA / HORÁRIO DISCIPLINA (S) CONTEÚDOS 
07/03 (Sábado) 
7h30min às 10h 

MATEMÁTICA 
já realizada 

Cap. 1: Sistemas de numeração; Cap. 2: Operações com números naturais. 

09/03 – 6º A/C 
13/03 – 6º B 

Aula de Redação 

 REDAÇÃO 
já realizada 

Cap. 1: Contos de Fadas 

10/03 
(terça-feira) 
4º horário 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 

já realizada 

Interpretação de texto; Cap. 1: Substantivo e sua classificação; Artigo e sua            
variação; Cap. 2: Adjetivo e Locução adjetiva; Concordância nominal. 

21/05 (quinta-feira) 
2º horário  

GEOGRAFIA  
Cap. 1: Lugar e paisagem; Cap. 2: Espaço geográfico e transformação da paisagem;             
Cap. 3: Representação do espaço geográfico; 

22/05 ( Sexta-feira)  
       3º horário 

CIÊNCIAS 

Cap. 01: Percebendo o mundo: Os seres vivos, Os diferentes sentidos e suas             
percepções de mundo, A luz e a visão nos seres vivos, Fontes luminosas e raios de                
luz. Cap. 02: Imagens, espelhos e lentes: Óptica-Mecanismos de formação de           
imagem real e virtual, Considerando lentes e espelhos. 

01/06 
(Segunda-feira) 

4º horário 
 

HISTÓRIA  

Cap. 01: Que tal estudar a história? (Introdução ao estudo da História, Técnicas             
utilizadas por historiadores, Processo histórico, Diferentes tipos de tempo). Cap. 02:           
Das cavernas às cidades (Origem dos seres humanos; Ancestrais humanos;          
Dispersão dos hominídeos do planeta; Revolução Neolítica). 

03/06- 
(quarta-feira) 

2º horário 
 
 

ESPANHOL 
Comprensión lectora; Cap. 01: Objetos del aula; Signos de puntuación; pronombres           
personales sujeto;  Cap. 02: Presente de indicativo: verbos SER y ESTAR. 

10/06 
(quarta-feira) 

5º horário 
FILOSOFIA 

Cap. 01: Estou nem aí; Cap. 02: Estamos no mundo; Cap. 03: Desconfiar, estranhar e               
perguntar. 

Atividades realizadas 
até 10/06 

EDUC. FÍSICA 
Trabalho orientado pelo professor: os jogos eletrônicos, tabuleiros e jogos          
recreativos. 

Arte 
Cap. 02: Da forma à imagem: elementos constitutivos das artes visuais; 
Cap. 04: Cor e luz; Cores primárias, secundárias e terciárias; Cores quentes e frias              
(atividades práticas em papel canson). 

AVALIAÇÃO DE INGLÊS – Horário da aula de inglês. 

29/05 (Sexta-feira) 
5º horário 

PROCESS 
WRITING 

(3,0) 

UNIDADE 0, 1 E 2: Saudações, informação pessoal, números, dias da semana, meses,             
membros da família, possessivos. 

05/06 (Sexta-feira) 
5º horário 

LISTENING 
(5,0) . UNIDADE 3, 4 E 5: Partes da casa, there islare, have got, possessivos pessoais. 

15/06 - 
(Segunda-feira) 

1º horário 

SOCIAL 
LANGUAGE 

(7,0) 

UNIDADE 5, 6 E 7: habilidade, can, some, any, vocabulário: alimentação, esportes e 
atividades de lazer, horas. 

Atividade deverá ser 
realizada até o dia 

12/06 

ORAL (2,0) Atividade  de  vídeo.(orientada pelo professor em sala) 

AVALIAÇÃO PROCESSUAL 1 (Simulado) – VALOR: 4,0 (Quatro pontos) 
DATA / DIA / 

HORÁRIO DISCIPLINA (S) CONTEÚDOS 

12/06 
sexta-feira 
4º , 5º e 6º 
horários 

 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 

Interpretação de texto; 
Cap. 1: Substantivo e sua classificação; Artigo e sua variação; 
Cap. 2: Adjetivo e Locução adjetiva; Concordância nominal. 

MATEMÁTICA 
Cap. 1: Sistemas de numeração. 
Cap. 2: Operações com números naturais. 

GEOGRAFIA Cap. 1: Lugar e paisagem; Cap. 2: Espaço geográfico e transformação da paisagem; 

HISTÓRIA 
Cap. 02: Das cavernas às cidades (Origem dos seres humanos; Ancestrais humanos;            
Dispersão dos hominídeos do planeta; Revolução Neolítica). 



Cap. 03: Primeiros habitantes na América (Teorias em constantes mudanças; A chegada à             
América; No Brasil: Diferentes povos.) 

CIÊNCIAS 

Cap. 01: Percebendo o mundo: Os seres vivos, Os diferentes sentidos e suas percepções de               
mundo, A luz e a visão nos seres vivos, Fontes luminosas e raios de luz. Cap. 02: Imagens,                  
espelhos e lentes: Óptica-Mecanismos de formação de imagem real e virtual, Considerando            
lentes e espelhos. 

ESPANHOL 
Comprensión lectora; 
Cap. 02: Presente de indicativo: verbos SER y ESTAR. 

FILOSOFIA 
Cap. 01: Estou nem aí; 
Cap. 02: Estamos no mundo; 

ARTE 
Cap. 01: Artes visuais- A arte como expressão 
Cap. 02: Da forma à imagem  

EDUC. FÍSICA Esporte de marca (Atletismos) 

Observações referentes à Processual 1: 
1. P1-Redação – Atividades avaliativas orientadas pela Professora: Cap. 1 e 2: Caderno de contos; Cap. 05: Mini documentário. 

 
 

Atividades diversificadas: valor: 2,0 (dois pontos) 

(Obs.: 
Aplicada e 
orientada 

pelo 
professor). 

 
 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 

Livro paradidático: A Magia da Árvore Luminosa- 
Atividade na sala Google (individual) / Apresentação em grupos (pesquisa,          
cartaz/folder) . REDAÇÃO 

MATEMÁTICA 
Atividade prática realizada em sala de aula: Bingo da Potenciação          
(apresentação dos cálculos) e aula prática (múltiplos e divisores, um          
enfoque ao geométrico). 

GEOGRAFIA 
Atividade prática de construção e análises de mapas: Cap. 3:          
Representação do espaço geográfico; Cap. 5: Cartografia e representação         
da terra – realização em sala de aula. 

HISTÓRIA 
Seminário e atividades na sala Google: Cap. 3: Primeiros habitantes na           
América: Teorias em constantes mudanças; A chegada à América; No          
Brasil: Diferentes povos. 

CIÊNCIAS 
Atividade na sala Google: Cap.1- Percebendo o mundo; Cap. 02: Imagens,           
espelhos e lentes. 

ESPANHOL Apresentação de países da cultura hispânica:  produção escrita. 
FILOSOFIA Atividade da sala Google: Cap. 3: Desconfiar, estranhar e perguntar. 

ARTE 

Cap. 01: Artes visuais- A arte como expressão. 
As diversas formas de arte e a sua importância; A arte como manifestação             
e expressão do ser humano; A expressão da emoção, identidade, realidade           
e fantasia (Debate em grupo e árvores das atitudes). 

EDUC. FÍSICA 
Produção de um formulário  e construção de jogos: os jogos eletrônicos, tabuleiros e 
jogos recreativos.  

 
 

 

OBSERVAÇÕES E ORIENTAÇÕES SOBRE AS AVALIAÇÕES DO I TRIMESTRE (Período da 
quarentena) :  
 
1- Avaliações: Processual 2 (5,0 pontos) e o Simulado(4,0 pontos) acontecerão no horário online,              
com acompanhamento do professor. No momento da aula, será liberado o link de acesso à avaliação,                
através do google formulário. 
2- A atividade diversificada (2,0 pontos) e atividades diárias (tarefas de casa pontuadas- 1,0 ponto),               
serão orientadas pelo professor de cada disciplina durante as aulas online . 
3- O Projeto Empreendedorismo (2,0 pontos) também será retomado e em breve enviaremos novo               
comunicado com as orientações. 
4-O calendário de Avaliações Formais (6,0 pontos) será divulgado posteriormente.  



5-Os resultados das avaliações serão postados no SEI e poderão ser visualizados através da área               
restrita do site. 
6--SEGUNDA CHAMADA—CASO O ALUNO ESTEJA IMPOSSIBILITADO DE REALIZAR A AVALIAÇÃO NA DATA AGENDADA, SOLICITAMOS              
QUE A FAMÍLIA ENVIE E-MAIL PARA A COORDENAÇÃO COM A JUSTIFICATIVA ATÉ 48H APÓS A FALTA. 

7-Feriado: 11/06 (quinta-feira)-Feriado Corpus Christi.  
12/06 (sexta-feira) teremos atividades  online normalmente. 
 

O CRONOGRAMA ACIMA PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES DE ACORDO COM AS NECESSIDADES           
PEDAGÓGICAS 
 

 
Atenciosamente,  

Coordenação Pedagógica. 
 

Atenciosamente,  
Coordenação Pedagógica. 

 

 

 


