
 

 

  

 

 

 

Porto Alegre, 10 de agosto de 2022. 

Querido aluno,      

Este é o cronograma das atividades avaliativas para o 3º bimestre. Ele tem como objetivo 

auxiliar na sua organização pessoal e rotina de estudos. Nele você encontrará dicas, 

datas, conteúdos e orientações para ajudá-lo a fazer as suas atividades com excelência. 

 

DICAS 

● Defina seus horários de estudos na semana. 

● Divida o tempo em blocos diários, como por exemplo: 3 blocos de 1 hora cada, 

com 15 minutos de intervalo entre eles. 

● Defina os compromissos que não podem ser adiados ou evitados e separe o 

material para fazê-los. 

● Organize seu local de estudos e silencie TODAS as notificações do celular ou 

computador.  

 

DIVIDA AS DISCIPLINAS POR DIFICULDADE                                                                                   

FÁCIL INTERMEDIÁRIO DIFÍCIL 

   

   

   

   

 

Distribua os estudos na sua semana, de forma que nunca fique mais de 2 disciplinas difíceis por 

dia, para você não se sobrecarregar. 

 

Lembre-se sempre de fazer as anotações durante as aulas e estabeleça o ESTUDO, a sua 

prioridade.  É importante que você organize a sua agenda para não perder os prazos 

das atividades.  

 

 

 

ANOTAÇÕES: _________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 



 

 

  

 

 

     ATIVIDADES AVALIATIVAS - 3º bimestre 

Turma 6º ano/EF II 

TB – Trabalhos  
Informação Importante: Alunos terão somente duas oportunidades para entregar os trabalhos: 

✔ Trabalhos entregues na 1ª data agendada pelo professor, poderão alcançar até 100% da 

nota. 

✔ Trabalhos entregues na 2ª data agendada pelo professor, poderão alcançar até 70% da 

nota. 

✔ Após as datas combinadas, os professores não receberão mais atividades/trabalhos 

atrasados. A nota será recuperada através da prova de recuperação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data de 

entrega: 

NATUREZA e 

MATEMÁTICA 

Data 1: 30/08 (até 10,0) 

 

Data 2: 06/09 (até 7,0) 

HUMANAS 

Data 1:  

 

Geografia 17/08 

 

História: 24/08 

 

Religião TB1- atividade do 

livro em sala: 

Capítulo 9: 08/08 (6TA) e 

09/08 (6MA); 

Capítulo 10: 15/08 (6TA) e 

16/08 (6MA); 

Capítulo 11: 29/08 (6TA) e 

30/08 (6MA); 

Capítulo 12: 05/09 (6TA) e 

06/09 (6MA); 

Religião TB2: 05/09 (6TA) e 

06/09 (6MA) 

 

Data 2:  

História: 31/08 

 

Geografia 22/08 

 

Religião TB1 e TB2: 12/09 

(6TA) e 13/09 (6MA) 

 

LINGUAGENS 

Data 1: 11/08 Redação 

              08/09 Redação 

 

Data 2: 18/08 Redação 

              15/09 Redação 

 

 

 

Componentes 

Curriculares: 

 

 

 

Ciências e Matemática: 

Com base nas etapas 

anteriores (projeto e 

prática), nesse bimestre 

será solicitado um 

mapa mental que 

relacione Ciências e 

Religião: 

UNIDADE 3: Atitude certa 

Capítulo 9 - Débora/ 

Gratidão 

Redação 1. Produção 

textual gênero conto. 

Falaremos sobre este 

importante gênero 

textual, e logo após 

faremos nossa primeira 

redação. 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes 

Curriculares: 

Matemática com o 

tema principal: horta. 

Os critérios em 

avaliação serão 

apresentados em sala 

de aula, assim como 

disponibilizados no e-

class. 

Uma nova fase prática 

também será 

comunicada aos alunos 

para que participem 

ativamente dos plantios 

e cuidados que a horta 

exigirá. 

 

Ciências → Avaliação 

continuada: Produção 

de mapas mentais 

referente aos 

conteúdos, relatórios de 

aulas práticas, tarefas 

dadas em aula. 

 

Capítulo 10 - Gideão/ 

Autoestima 

Capítulo 11 - Sansão/ 

Domínio Próprio 

Capítulo 12 - Rute/ Amizade 

  

 

Redação 2. Produção 

textual gênero causo. 

Falaremos sobre este 

importante gênero 

textual, e logo após 

faremos nossa segunda 

redação. 

 

Inglês: A avaliação 

continuada consistirá 

na realização de 

exercícios do livro e do 

caderno ao longo do 

bimestre totalizando 10 

atividades, cada uma 

valendo 01 ponto. As 

atividades são tanto 

temas como para 

consecução em sala 

de aula.  

 

Arte:   

A avaliação 

continuada: 

Entrega das atividades 

do livro e ilustrações das 

redações. 

 

Educação Física - 

Avaliação contínua - 

Participação nas 

atividades, Teste físico e 

atividade teórica sobre 

futsal e handebol. 

Orientações:  

 

 

Em Geografia:  

Montagem e 

apresentações em sala de 

aula sobre assuntos 

sorteados (referentes ao 

capítulo 7 - sobre as 

mudanças na superfície da 

Terra.  

O aluno trará materiais de 

casa para a realização da 

sua montagem. Explicações 

sobre o trabalho e o sorteio 

será na primeira semana de 

agosto (retorno às aulas).  

 

 

 



 

 

  

 

Em História 

 

Descrição do trabalho: 

O aluno fará uma pesquisa 

relacionada a um dos 

assuntos estudados no 

capítulo 6 - Persas, Fenícios e 

Cretenses. Abaixo os 

assuntos: 

- Os Persas na Bíblia; 

- O Zoroastrismo 

- Alfabeto fenício 

- A lenda do Minotauro 

- Religião cretense 

O trabalho deve ser 

entregue na forma de 

PowerPoint (ter no mínimo 8 

apresentações) ou algum 

material similar e ser 

publicado no E-class até a 

data estipulada pelo 

professor. Lembrando que o 

trabalho será individual. 

 

Religião TB2: Construção do 

projeto “corrente do bem” 

em sala no dia 22/08 (6TA) e 

23/08 (6MA).  

Distribuiremos algumas 

ideias de ações solidárias 

individuais, pela qual o 

aluno - a partir desta data - 

deve executar, registrar 

com uma selfie, imprimir em 

colorido (foto – pode ser em 

papel A4), e entregar em 

sala no dia 05/09 (6TA) e 

06/09 (6MA).  

 

AV1- 1ª prova do bimestre 

MATEMÁTICA 

6MA: 16/08 

6TA: 16/08 

PORTUGUÊS 

6MA: 18/08 

6TA: 18/08 

6MA: 22/09 

6TA: 22/09 

Matemática: Frações (capítulo 5) 

 

Português: Conteúdo: Capítulo 5 - Número de 

questões (10). Compreensão e interpretação 

de texto; Relações de significados entre as 

palavras; Verbos; Advérbios. Páginas 02 a 33. 



 

 

  

 

Prova dos Livros: Língua Portuguesa: Livros" 

Sonhos em amarelo" e "Um caso muito sujo". 

Resumo dos livros. 

 

 

AV2 – 2ª avaliação do bimestre 

MATEMÁTICA 

 

05/09 – 2ª feira 

LINGUAGENS 

 

06/09 – 3ª feira 

CIÊNCIAS DA 

NATUREZA 

08/09 – 5ª feira 

CIÊNCIAS HUMANAS 

 

09/09 – 6ª feira 

Matemática Português + inglês + 

redação 

Ciências 

 

História + geografia 

● Matemática 

Medidas e funções 

(capítulo 6) 

 

● Português: Língua 

Portuguesa: (08 

questões). Capítulo 6 

- Compreensão e 

interpretação de 

texto; Variedade 

Linguística; Advérbios; 

Pontuação. Páginas 

35 a 61. 

 

● Inglês: Present 

Progressive; 

affirmative, negative, 

interrogative forms. 

Páginas 52 até 71 

 

● Redação 

● Ciências:  

Capítulo 7 - Vida: 

um quebra-

cabeça com 

muitas peças. 

Capítulo 8 - 

Organização dos 

seres vivos. 

 

 

 

● História:  

Capítulo 7 - 

Persas, fenícios e 

cretenses 

Capítulo 8 - Os 

gregos antigos 

 

● Geografia: capítulos 

7 e 8 do livro didático. 

 

 

PROVAS DE 2ª CHAMADA – PROVA PRESENCIAL  PARA ALUNOS COM FALTAS JUSTIFICADAS.

Turno da manhã: 

● Matemática: 13/09, às 14h 

● Humanas: 13/09, às 14h 

● Linguagens: 14/09, às 14h 

● Natureza: 15/09, às 14h 

Turno da tarde: 

● Matemática: 13/09, às 8h55 

● Humanas: 13/09, às 8h55 

● Linguagens: 14/09, às 8h55 

● Natureza: 15/09, às 8h55 

Obs.: Caso o aluno não compareça na data e horário estipulados para a 2ª chamada, a 

reposição dessa nota será através da prova de recuperação, segundo o cronograma abaixo. 

REC – Prova de Recuperação 

MATEMÁTICA  

16/09 – 6ª feira 

LINGUAGENS 

21/09 – 4ªfeira 

NATUREZA  

22/09 – 5ª feira 

HUMANAS  

23/09 – 6ª feira 

Todo o conteúdo 

trabalhado durante 

o bimestre em 

matemática. 

Todo o conteúdo 

trabalhado durante o 

bimestre em português, 

inglês, redação. 

Todo o conteúdo 

trabalhado durante o 

bimestre em ciências. 

 

Todo o conteúdo 

trabalhado durante o 

bimestre em história, 

geografia e religião. 

 


