
 
 
 
 

Comunicado Nº 145/2018                                                                                                       Curitiba, 08 de outubro de 2018. 
 
 
Assunto: ORIENTAÇÕES PEDAGÓGICAS – 4º BIMESTRE 
 

6º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL II 
 

HORÁRIO DE AULAS 
 
Manhã: 7h15 às 11h40. 
Tarde: 13h15 às 17h40 e sexta feira às 16h40. 
Há uma tolerância de 5 minutos de atraso. 
 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

Instrumento Prova Parcial (PP) Prova Bimestral (PB) Trabalhos e Tarefas Média 

Valor 10,0 10,0 10,0 Soma/3 

 

PONTO- BÔNUS 
 

 Este ano procuramos contemplar as habilidades musicais, cenestésicas, artísticas e literárias de 

todos os nossos alunos, acrescendo um ponto a mais para os alunos que participaram de uma dessas 

modalidades. Esta pontuação está fora da pontuação das disciplinas, sendo assim o aluno que não 

participou de nenhuma dessas habilidades não sai prejudicado, contudo o aluno que participa de 

umas dessas habilidades pontuamos de forma extra como um incentivo para que desenvolva mais 

sua habilidade. 

 Pensamos no aluno como um todo, existem alunos que se destacam mais em habilidades esportivas 

do que nas disciplinas eletivas, outros se destacam mais nas habilidades musicais, e assim por 

diante; por isso incentivamos a participar dos vários projetos que o colégio oferece (jogos da amizade, 

Projeto Insignare, canto coral, evento literário, banda musical, etc). A participação é de livre escolha, 

não sendo obrigatório ao aluno participar destes eventos. 

 No 4º Bimestre os alunos que participaram do Evento Literário receberão ponto bônus (PA), que 

ocorreu no 3º bimestre, evento este que foi divulgado em sala e também nos nossos meios de 

comunicação. No início do 3º Bimestre os professores de Língua Portuguesa, Artes e Inglês fizeram 

a convocação para os alunos que quisessem participar deste evento. 

 

Ponto Interdisciplinar 

 

 Também estaremos fazendo uma pontuação interdisciplinar com as aulas de educação física e as 
demais matérias do cronograma escolar, esta pontuação (3,0 pontos) será dada a todos os alunos 
conforme seu desempenho, participação e envolvimento nas aulas de educação física, entrando 
dentro da pontuação Trabalhos e tarefas de cada disciplina. 

 
CALENDÁRIO PROVAS PARCIAIS 

 

 
TURMAS 

17/10 
Quarta 

18/10 
Quinta 

19/10 
Sexta 

22/10 
Segunda 

23/10 
Terça 

61  CIE LP MAT HIS 

62 LP CIE  MAT HIS 

63 CIE HIS LP  MAT 

64 LP MAT  HIS CIE 

COLÉGIO ADVENTISTA PORTÃO 
EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 
Rua Frei Gaspar da Madre de Deus, 707 – Portão – CEP 81070-090 – Curitiba/PR 

Fone: (41) 3051-8680 – e-mail: cap.acp@adventistas.org.br – site: www.caportao.org.br   

 



CALENDÁRIO PROVAS BIMESTRAIS 
 

 
DESCRIÇÃO DE PROVAS E ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM 

 
LÍNGUA PORTUGUESA – PROFESSORA MONICA 
 

DESCRIÇÃO, CRITÉRIOS E CONTEÚDOS PESO DATA DE ENTREGA / APLICAÇÃO 

Prova Parcial: Interpretação de texto, numeral, artigo, uso de onde 
e aonde. 

10,0  

Prova Bimestral: Interpretação de texto, preposição, conjunção e 
adjetivo. 

10,0  

Atividade de aprendizagem: Lista de atividades 1 (Interpretação de 
texto, numeral, artigo, uso de onde e aonde.) 

2,0 08 A 11/10 (3ª aula da semana) 

Atividade de aprendizagem: Lista de atividades 2 (Interpretação de 
texto, preposição, conjunção e adjetivo.)  

2,0 12 a 14/11 (3ª aula da semana) 

Atividade de aprendizagem: Trabalho: Educação alimentar e 
nutricional X Consumo consciente. Atividade da página 194 e 195 do 
livro Didático. 

3,0 05 a 09/11 (3ª aula da semana) 

Atividade de aprendizagem interdisciplinar: aulas de Educação 
Física (avaliação do professor de acordo com a participação e o 
desenvolvimento do aluno nas aulas oferecidas durante o ano). 

3,0 Ao final do bimestre 

 
PRODUÇÃO DE TEXTO – PROFESSORA MONICA 

Número da 
Proposta 

6º ano  
Gênero 

 
Atividade 

Aplicação 
Escrita 
 

Aplicação 
Reescrita 
 

10ª PROPOSTA 
 

Peso 3.0 Haicai  

Brevidade da vida 

08 a 11/10/2018 22 a 26/10/2018 

11ª PROPOSTA 

Peso 3.0 Poema visual  

Proposta redacional a partir da leitura do 

“Poema-processo” de José de Arimateia. 

Produção de um poema que seja visual ao usar 

apenas uma letra ou uma palavra e se revele ao 

leitor. 

16 a 19/10/2018 29/10 a 

01/11/2018 

Atividade de 
aprendizagem 
interdisciplinar: 
aulas de Educação 
Física (avaliação do 
professor de acordo 
com a participação e 
o desenvolvimento 
do aluno nas aulas 
oferecidas durante o 
ano). 

Peso 3.0 Ao final do bimestre 

Atividade de 
aprendizagem: 
Almanaque de texto 

Peso 1,0 
Esta atividade será feita durante o bimestre 

 

 
TURMAS 

20/11 
Terça 

21/11 
Quarta 

22/11 
Quinta 

23/11 
Sexta 

26/11 
Segunda 

27/11 
Terça 

61 
 

GEO ING 
ERE 

LP CIE LIT 
MAT 

HIS 

62 
 

ING GEO 
ERE 

LP CIE LIT 
MAT 

HIS 

63 
 

LP LIT 
ING 

HIST GEO 
ERE 

CIE MAT 

64 
 

LIT 
ERE 

LP 
ING 

MAT GEO HIS CIE 



LITERATURA – PROFESSORA MONICA 
DESCRIÇÃO, CRITÉRIOS E CONTEÚDOS PESO DATA DE ENTREGA / APLICAÇÃO 

Prova Bimestral: Livro: “Sonhos em amarelo”  10,0  

Atividade de aprendizagem: Atividade do livro “Poesia Visual” 
Trabalho escrito. A partir da leitura do “Poema-processo” de José de 
Arimateia. Produção de um poema que seja visual ao usar apenas 
uma letra ou uma palavra e se revele ao leitor. (Interdisciplinaridade 
com Produção de Texto)  

3,0 16 a 19/10 (na aula da semana) 

Atividade de aprendizagem: Pesquisa sobre o pintor Vincent Van 
Gogh. Apresentação em sala (individual ou grupo) Atividade do livro 
“Poesia Visual” Trabalho escrito.  

4,0 05 a 09/ 11 (na aula da semana) 

Atividade de aprendizagem interdisciplinar: aulas de Educação 
Física (avaliação do professor de acordo com a participação e o 
desenvolvimento do aluno nas aulas oferecidas durante o ano). 

3,0 Ao final do bimestre 

 
MATEMÁTICA – PROFESSORA LETÍCIA  (TURMAS 61 e 62) 

DESCRIÇÃO, CRITÉRIOS E CONTEÚDOS  PESO DATA DE ENTREGA / APLICAÇÃO 

Prova parcial:  
O “x” da questão. 
Fazendo cálculos com letras. 

10,0  

Prova Bimestral: 
Analisando informações. 
Dados, tabelas e gráficos. 
Porcentagem. 
Porcentagem em estatística. 
Medidas de tendência. 

10,0  

Atividade de aprendizagem:  
Atividade avaliativa 1 (mesmos conteúdos que a prova parcial). 
Atividade será realizada em sala de aula. 

3,0 Será realizado durante a 
semana que antecede a prova 
em sala de aula. 

Atividade de aprendizagem:  
Atividade avaliativa 2 (mesmos conteúdos que a prova bimestral). 
Atividade será realizada em sala de aula. 

3,0 Será realizado durante a 
semana que antecede a prova 
em sala de aula. 

Atividade de aprendizagem:  
Atividades diárias (Participação e tarefas) 

1,0 Avaliação diária 

Atividade de aprendizagem interdisciplinar: aulas de Educação 
Física (avaliação do professor de acordo com a participação e o 
desenvolvimento do aluno nas aulas oferecidas durante o ano). 

3,0 Ao final do bimestre 

 
MATEMÁTICA – PROFESSOR RAFAEL F.  (TURMA 63 e 64) 

DESCRIÇÃO, CRITÉRIOS E CONTEÚDOS  PESO DATA DE ENTREGA / APLICAÇÃO 

Prova parcial:  
O “x” da questão. 
Fazendo cálculos com letras. 

10,0  

Prova Bimestral: 
Analisando informações. 
Dados, tabelas e gráficos. 
Porcentagem. 
Porcentagem em estatística. 
Medidas de tendência. 

10,0  

Atividade de aprendizagem:  
Atividade avaliativa 1 (mesmos conteúdos que a prova parcial). 
Atividade será realizada em sala de aula. 

3,0 Será realizado durante a 
semana que antecede a prova 
em sala de aula. 

Atividade de aprendizagem:  
Atividade avaliativa 2 (mesmos conteúdos que a prova bimestral). 
Atividade será realizada em sala de aula. 

3,0 Será realizado durante a 
semana que antecede a prova 
em sala de aula. 

Atividade de aprendizagem:  
Atividades diárias (Participação e tarefas) 

1,0 Avaliação diária 

Atividade de aprendizagem interdisciplinar: aulas de Educação 
Física (avaliação do professor de acordo com a participação e o 
desenvolvimento do aluno nas aulas oferecidas durante o ano). 

3,0 Ao final do bimestre 

 
 



CIÊNCIAS – PROFESSORA VIVIANE 
DESCRIÇÃO, CRITÉRIOS E CONTEÚDOS  PESO DATA DE ENTREGA / APLICAÇÃO 

Prova parcial:  
Estudo da listosfera (pág. 200 à 203), as rochas e sua utilização (pág. 
204 à 208) e composição do solo ( pág. 212 à 217).  

10,0  

Prova Bimestral: 
Processo erosivo do solo (pág. 223), solo e saúde (pág. 226 à 227) e 
lixo um problema social (pág. 229 à 231). 

10,0  

Atividade de aprendizagem:  
Pesquisa sobre riquezas minerais realizada na biblioteca do colégio. 
Os alunos receberam um roteiro de como farão a pesquisa sobre o 
mineral de interesse deles.  

2,0  
No decorrer do bimestre 

Atividade de aprendizagem interdisciplinar: aulas de Educação 
Física (avaliação do professor de acordo com a participação e o 
desenvolvimento do aluno nas aulas oferecidas durante o ano). 

3,0 Ao final do bimestre 

Atividade de aprendizagem:  
Lista sobre rochas e sua utilização, composição do solo e cuidados 
com o solo e lixo 

5,0 Em sala 

 
HISTÓRIA – PROFESSORA MARJORY 

 
DESCRIÇÃO, CRITÉRIOS E CONTEÚDOS  

 
PESO 

DATA DE ENTREGA / APLICAÇÃO 

Prova parcial:  
Cap 10 – Os Romanos p.182 a 202 

10,0  

Prova Bimestral: 
Cap 11 -  Romanos e Cristãos p. 208 a 222 
Cap 12 -  Bárbaros e Bizantinos p. 227 a 241  

10,0  

Atividade de aprendizagem:   
Mosaico Bizantino 
Trabalho será realizado em sala 
Material: folha sulfite, Papel colorido e cola 

2,0 12/11 a 15/11 

 Atividade de aprendizagem:  
Lista de exercícios 1 

1,5 10/10/2018 

Atividade de aprendizagem:  
Lista de Exercícios 2 

1,5 15/11/2018 

Atividade de aprendizagem:  
Tarefas 

2,0 Diariamente 

Atividade de aprendizagem interdisciplinar: aulas de Educação 
Física (avaliação do professor de acordo com a participação e o 
desenvolvimento do aluno nas aulas oferecidas durante o ano). 

3,0 Ao final do bimestre 

 
GEOGRAFIA – PROFESSOR FYLIPE 
DESCRIÇÃO, CRITÉRIOS E CONTEÚDOS  PESO DATA DE ENTREGA / 

APLICAÇÃO 

Prova Bimestral: Sobre o conteúdo sintetizado no caderno sobre as paisagens 
vegetais questões ambientais. (Pág.179 a 198), e Cartografia. (Pág.56 a 81). Mais 
as atividades de aprendizagem. 

10.0  

Atividades de aprendizagem: Paisagens Vegetais da Terra. É importante ler as 
respectivas págs. 179 a 182 para responder todas as atividades da pág. 182 
para uma melhor compreensão do conteúdo trabalhado. Durante as aulas o 
aluno poderá tirar dúvidas relacionado às atividades do livro. 

1,0 Correção indicativa  
01/10 a 05/10 

Atividades de aprendizagem: A influência do clima na vegetação. É importante 
ler as respectivas págs. 182 a 186 para responder todas as atividades da pág. 
187. Durante as aulas o aluno poderá tirar dúvidas relacionado às atividades do 
livro. 

1,0 Correção indicativa  
08/10 a 12/10 

Atividade de aprendizagem: Ação humana sobre os Biomas. É importante ler as 
respectivas págs. 187 a 189 para responder todas as atividades da pág. 189, 
190, 191 e 192. Durante as aulas o aluno poderá tirar dúvidas relacionado às 
atividades do livro. 

1,0 Correção indicativa  
15/10 a 19/10 

Atividades de aprendizagem: Cartografia é importante ler as respectivas págs. 
56 a 61 para responder todas as atividades da pág. 62, e 63 para uma melhor 
compreensão. Durante as aulas o aluno poderá tirar dúvidas relacionado às 
atividades do livro. 

1,0 Correção indicativa  
22/10 a 26/10 



Atividades de aprendizagem: Projeções cartográficas. É importante ler as 
respectivas págs. 77 a 80 para responder todas as atividades da pág. 81, 82. 
Durante as aulas o aluno poderá tirar dúvidas relacionado às atividades do livro. 

1,0 Correção indicativa  
29/10 a 02/11 

Interpretação de Texto: O Astrolábio. Leitura e interpretação. Responder as 
perguntas abordadas do texto no caderno. Durante a aula o aluno poderá tirar 
dúvidas relacionado às atividades. 

2,0 Realização da Atividade  
Em sala 

05/11 a 09/11 

Atividade de aprendizagem interdisciplinar: aulas de Educação Física 
(avaliação do professor de acordo com a participação e o desenvolvimento do 
aluno nas aulas oferecidas durante o ano). 

3,0 Ao final do bimestre 

 
LEM INGLÊS – PROFESSORA SHEYWA 

DESCRIÇÃO, CRITÉRIOS E CONTEÚDOS  PESO DATA DE ENTREGA / 
APLICAÇÃO 

Prova Bimestral: 
School subjects 
Days of the week 
Time 
Numbers (1 – 100) 
Present Continuous 
Weather and Temperature 

10,0  

Atividade de aprendizagem:  
Lista de exercícios – Time 

3.5 15 – 19/10 

Atividade de aprendizagem:  
Weather forecast – Tabela de previsão de tempo 

3.5 05 – 09/11 

Atividade de aprendizagem interdisciplinar: aulas de Educação Física 
(avaliação do professor de acordo com a participação e o desenvolvimento do 
aluno nas aulas oferecidas durante o ano). 

3,0 Ao final do bimestre 

 
ENSINO RELIGIOSO – PROFESSOR JEFERSON 

DESCRIÇÃO, CRITÉRIOS E CONTEÚDOS PESO DATA DE ENTREGA / APLICAÇÃO 

Prova Bimestral: Livro: Capítulo 13,14  10,0  

Atividade de aprendizagem: Escrever um salmo ( manuscrito em 
folha almaço) 

3,0 15-19 de Outubro 

Atividade de aprendizagem: Atividades do livro referente aos  
capítulos do bimestre. 

4,0 05-09 de Novembro 

Atividade de aprendizagem interdisciplinar: aulas de Educação 
Física (avaliação do professor de acordo com a participação e o 
desenvolvimento do aluno nas aulas oferecidas durante o ano). 

3,0 Ao final do bimestre 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA – PROFESSOR RAFAEL M. – TURMAS 61 E 62 

DESCRIÇÃO, CRITÉRIOS E CONTEÚDOS  PESO DATA DE ENTREGA / 
APLICAÇÃO 

Atividade de Aprendizagem: Testes Físicos: Teste de Pollock 60 seg (2.5), 
Teste de 20 metros (2.5), 
Teste de Salto Vertical (2.5), Teste do Quadrado (2.5), Total 10,0. 

10,0 No decorrer do bimestre 

Atividade de aprendizagem: 
Avaliação Prática (voleibol) 

10,0 No decorrer do bimestre 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA – PROFESSOR EVERTON – TURMAS 63 E 64 

DESCRIÇÃO, CRITÉRIOS E CONTEÚDOS  PESO DATA DE ENTREGA / 
APLICAÇÃO 

Atividade de Aprendizagem: Testes Físicos: Teste de Pollock 60 seg (2.5), 
Teste de 20 metros (2.5), 
Teste de Salto Vertical (2.5), Teste do Quadrado (2.5), Total 10,0. 

10,0 No decorrer do Bimestre 

Atividade de aprendizagem: 
Avaliação Prática ( futsal) 

10,0 No decorrer do Bimestre 

 
ARTE – PROFESSORA MAÍSA 

DESCRIÇÃO, CRITÉRIOS E CONTEÚDOS  PESO DATA DE ENTREGA / 
APLICAÇÃO 

PANTOMIMA 10,0 08 a 11 de Outubro 

Gêneros Musicais 2,0 22 a 26 de Outubro 

Ilustração de texto 2,0 12 a 16 de Novembro 



Atividades no Livro: Cap. 4 3,0 22 a 26 de Novembro 

Atividade de aprendizagem interdisciplinar: aulas de Educação Física 
(avaliação do professor de acordo com a participação e o desenvolvimento do 
aluno nas aulas oferecidas durante o ano). 

3,0 Ao final do bimestre 

Materiais comuns para as atividades de artes (estojo, livro, caderno ou bloco de desenho) 

 
2ª CHAMADA 
Haverá prova de 2ª chamada mediante atestado médico, que deverá ser entregue à orientadora educacional 
no prazo de até 48h após a falta. Não há 2ª chamada de Recuperação. Casos especiais serão estudados pela 
equipe administrativa do colégio. 
 

29/11 – 2ª Chamada: Prova Parcial ou Bimestral (no contra turno, às 8h e 
14h). 

 
RECUPERAÇÃO (prova substitutiva) 
Todos os alunos deverão fazer a prova substitutiva (recuperação), e não somente os que obtiveram média inferior 
a 7,0 nas avaliações. Os alunos poderão recuperar a aprendizagem e melhorar a nota, já que a nota da 
recuperação substitui a nota da Prova Parcial e também da Prova Bimestral, se for maior. A prova substitutiva 
ocorre conforme o cronograma abaixo, lembrando que após as provas de recuperação haverá aula normal. 
 
NÃO EXISTE PROVA DE RECUPERAÇÃO PARA A PROVA SUBSTITUTIVA, CASOS EXTRAORDINÁRIOS 
SERÃO RESOLVIDOS JUNTO A ORIENTAÇÃO ESCOLAR. 

 
Obs.: O aluno que conversar, emprestar material durante a prova, fizer uso do telefone celular, ou algo que 
configure “cola”, terá sua prova zerada. 
 

DISCIPLINA/AULA 03/12 04/12 05/12 

1ª AULA CIÊ LP MAT 
2ª AULA HIS GEO ING 
3ª AULA ERE LIT ART 

(SOMENTE PARA 9º 
ANOS) 

4ª AULA Aula normal Aula normal Aula normal 

5ª AULA Aula normal Aula normal Aula normal 

 
 

PROVAS FINAIS 
 

Edital – 10/12, a partir das 8h. Não serão fornecidos resultados por telefone. 
 
As provas finais para os alunos que não alcançaram a média anual mínima (7,0 pontos) e que foram 
citados no edital, serão aplicadas das 7h30 às 11h40, de acordo com o calendário abaixo:  
 

 

4ª feira - 12/12 5ª feira- 13/12 6ª feira - 14/12 

L. Portuguesa Ciências Matemática  

Produção de Texto Literatura Geografia 

Ens. Religioso Arte História 

L. Inglesa Ed. Física  

   
 
 

Os resultados das provas finais sairão em edital no dia 18/12, a partir das 8h. Não serão fornecidos resultados por telefone. 
 



 
 

ATIVIDADES DE APRENDIZAGEM – TRABALHOS E TAREFAS ESCOLARES 
Devem ser entregues na data marcada pelo professor. Não serão aceitos trabalhos entregues depois do prazo 
estabelecido, salvo com apresentação de atestado médico que justifique a falta. Não há recuperação de nota 
para Atividades de Aprendizagem. 
Para realização dos trabalhos acadêmicos, sejam pesquisas simples ou trabalhos mais complexos, solicitamos 
que o aluno siga as orientações do Guia de Trabalhos Acadêmicos que pode ser encontrado no menu do site 
do sistema de bibliotecas da Rede Adventista: http://sbi.usb.org.br/ ou no site do Colégio 
http://portao.educacaoadventista.org.br/ 
Aconselhamos que os alunos realizem suas tarefas e revejam conteúdos trabalhados, diariamente, para um 
rendimento escolar eficaz. 
 
FALTAS 
É de responsabilidade do aluno faltante, informar-se com os colegas, professores ou alunos representantes, 
acerca dos conteúdos e tarefas designados pelos professores nos dias em que esteve ausente, estudá-los e 
realizá-los nas datas previstas. Em caso de doença, apresentar atestado médico junto à Orientação Educacional. 
 
AULAS DE REFORÇO 
As aulas de reforço acontecem semanalmente, no horário das 11h40 às 12h20, conforme o cronograma abaixo: 

 
 

Turma Segunda 
 

Terça Quarta Quinta Sexta 

6º anos 
11h40 às 

12h20 

LP  
Profª Mônica 

  MAT 
Profª Letícia 

 

7º anos 
11h40 às 

12h20 

 MAT 
Profª Letícia 

 LP 
 Profª 

Mônica 

 

8º anos 
11h40 às 

12h20 

MAT 
Profª Amanda 

  LP 
Profº Júlio 

 

9º anos 
11h40 às 

12h20 

 LP 
Profª Daiane 

  MAT 
Profº Rafael 

 
 
 
 

           Thiago Maillo da Silva                                                                                                            Prof. Adriana Flor 
       Diretor – Ato Nº 1455/2018                                                                                               Coord. Pedagógica -  Fund II 

 
 

http://sbi.usb.org.br/
http://portao.educacaoadventista.org.br/

