
Cronograma de Atividades Avaliativas
TURMAS:  6º ano A,B,C

BIMESTRE: 2º         ANO: 2022

Santos, 05 de maio de 2022

Srs. Pais e Responsáveis,

Solicitamos a atenção dos senhores às informações abaixo referente aos critérios avaliativos para o 2º bimestre

● Data final para Atividade avaliativa 1: 16 a 20/05. Abaixo encontram-se as datas e os conteúdos

a serem estudados

● Data final para Atividade avaliativa 2: 08, 09, 13 a 15/06. Abaixo encontram-se as datas e os

conteúdos a serem estudados.

● Data da Recuperação Única: 22 a 27/06- Os conteúdos serão os mesmos trabalhados nas

Avaliações  1 e 2.

ATENÇÃO: Na semana de Recuperação, os alunos que não estão de Recuperação sairão mais

cedo, às 10h35 (manhã) e 16h28 (tarde). Os alunos em recuperação permanecerão no

Colégio até o seu horário final de aulas.

● Simulado: O simulado realizado na semana de 26 e 27 de abril contará como até 1.0

(ponto) bônus no 2°bimestre, de acordo com a porcentagem de acertos.

ATIVIDADES AVALIATIVAS 1 e  2

Disciplinas Datas Recuperação
Educação Física AV1: 23 a 27/05

AV2: 16 a 20/06
22 a 27/06 – em aula com o professor

Arte Prod: 23 a 27/05
AV2: 15 e 21/06

22 a 27/06 – em aula com o professor

Portugues/ inglês Av1 :16/05
Av2: 08/06

22/06

Matemática/ Espanhol Av1: 17/05
Av2:09/06

23/06

Ciências/ História Av1:18/05 História
Av1 09/05 a 10/05 Ciencias
Av2:13/06

24/06

Geografia / Ensino Religioso Av1:19/05
Av2:14/06

27/06



EDUCAÇÃO FÍSICA

PROD .1

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

Semana de
23 a 27/05 5.0 IMPORTÂNCIA DA

ATIVIDADE FÍSICA PARA O
DESENVOLVIMENTO DA

CRIANÇA

O aluno estará desenvolvendo um trabalho

em WORD, POWERPOINT ou PDF com o

tema mencionado

Mínimo de 5 slides ou 3 páginas

Conter imagens do tema NO TRABALHO

Será enviado pelo E-CLASS

● Detalhamento do trabalho será

dado em aula e disponibilizado no

E-class

AV2

Semana de
16 a 20/06

10.0 Prova Prática Esta atividade será realizada durante nossas

aulas no decorrer desta semana

Atividades desenvolvidas no decorrer do
bimestre (funcional).

Participação

No
decorrer
do
bimestre

5.0 queimada, basquete e

funcional

Participação durante as aulas

RECURSOS
E-Class* – Atividades postadas no portal toda semana

- Videoaula – conteúdos, conceitos e explicações
*AULAS PRESENCIAIS

ARTE

PROD .

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

Semana de
23 a 27/05 10.0 Unidade 02 - Capítulo 04 e 05.

Atividades diárias: 5,0
Participação: 5,0

AV2

Semana de
15 a 21/06

10.0
Unidade 02 - Capítulo 04

Artes visuais na Mesopotâmia.

Prova prática.
Em sala de aula.

Se a sua cidade realizasse a construção de um
portal (portão) em sua homenagem, que
características arquitetônicas ele teria?



Demonstrar tais características através de um
desenho colorido.

Material: lápis de escrever, borracha,
apontador, régua, lápis de cor, e/ou giz de

cera, e/ou canetinha.

RECURS
OS

Obs: trabalhos feitos por aluno online, devem ser enviados via e-class para serem avaliados.

Plataforma E-Class – Videoaula – conteúdos, conceitos e explicações- comentários e orientações

LÍNGUA PORTUGUESA

AV1

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

16/05

10/06

5,0

5,0

Linguagem poética,

metonímia, denotação e

conotação

SIMULADO

Avaliação presencial

AV2 08/06 10,0 Verbos Avaliação presencial

PRODUTIVIDADE

16/06

Data
final

10,0
Livro didático, caderno,
paradidático e Ler é uma
descoberta.

Verificação da aprendizagem, na sala
de aula, durante o bimestre.

REDAÇÃO 1 26/04 10,0 Dissertação Redação do simulado

REDAÇÃO 2
09/05 10,0 Cordel

Produção textual CPB Provas e
produção do livro (cordel para 23/05)

REDAÇÃO 3
23/05 10,0 Dissertação Produção textual CPB Provas

RECURSOS
E Plataforma E-Class – Videoaula – conteúdos, conceitos e explicações- comentários e
orientações



LÍNGUA INGLESA - PROF. DANIEL GASPAR

PRODUT.

DATA VALO
R

OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

Ao longo

do

bimestre.

10,0 conteúdos do bimestre

Visto nos livros e cadernos nas atividades

feitas ao longo do bimestre. Atividades

enviadas para serem realizadas em casa a

fim de fixar o conteúdo e tarefas feitas em

sala de aula

AVI 16/05 10,0

Chapter 3: helping my family

(home chores)

- home chores

- present continuous

affirmative

- after school activities

- family members

Prova individual e escrita com consulta ao

livro.

AV2 08/06 10,0

Chapter 3. 5. present continuous

affirmative (special cases)

Chapter 4: from my house to the

world (at home)

- rooms in a house

(furtniture)

- describing my house

- present continuous

questions

Prova individual e sem consulta.

RECURSOS

E-Class* – (2 aulas)

- Videoaula – conteúdos, conceitos e explicações

- Listas de exercícios

- Participações e interações em sala de aula

MATEMÁTICA 6º A/B– PROF. ANDRINI

AV1

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

17/05

10/06

5,0

5,0

Capítulo 2
*Plano cartesiano.
*Paralelas e
perpendiculares.
*Ângulos
Capítulo 3
*Decimais.

SIMULADO

AVALIAÇÃO PRESENCIAL



AV2

09/06

10

Capítulo 3
*Decimais
*Adição e
subtração de
decimais
*Juntando tudo-
inteiros e
decimais.

Capítulo 4
*Formas
geométricas.
*Polígonos?
*Quadriláteros
*Triângulos.

AVALIAÇÃO PRESENCIAL

PRODUTIVI
DADE

No
decorrer

do
bimestre

10
Conteúdos do

bimestre
Material didático, caderno e listas de exercícios .

RECURSOS

Plataforma E-Class; 

Vídeo-aulas; 

Conteúdos, conceitos e explicações; 

Comentários e orientações; 

Padlet; 

Sala Maker (para o trabalho interdisciplinar). 

MATEMÁTICA 6º C- PROF.RODRIGO

AV1

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

17/05
5,0

5,0  (SIMULADO
10/06)

Cap. 2 sobre plano
cartesiano, paralelas,
perpendiculares e
Ângulos.

Criar uma pavimentação através
da análise e do uso dos conceitos
matemáticos observados no cap.
2 sobre plano cartesiano,
paralelas, perpendiculares e
Ângulos.
Atividade realizada em equipe em
sala de aula.
Nas seguintes datas 06 e
13/05/22

AV2

09/06
10,0

Cap.3
Números Racionais
na forma decimal
Cap.4

Avaliação Individual.



Formas Geométricas
até quadriláteros
página 53.

PRODUTIVID
ADE

Atividades +
Simulado

Atividades de acordo

com o conteúdo

apresentado.

Material didático, caderno e lista
de exercícios através do CPB.

RECURSOS

Plataforma E-Class; 

Vídeo-aulas; 

Conteúdos, conceitos e explicações; 

Comentários e orientações; 

Padlet; 

Sala Maker (para o trabalho interdisciplinar). 

ESPANHOL

PROD

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

17/05

10.0

“Utiles Escolares, Artículos,
Presente del Indicativo

ATIVIDADES DIÁRIAS CADERNO
E LIVRO

Produção árvore genealógica
(ORIENTAÇÃO E ESQUEMA

SERÃO ENVIADOS PELO
E-CLASS)

Vocabulário, artigos, substantivos, gêneros
(A atividade consiste em lista de exercícios

de ampliação de vocabulário e identificação
dos artigos) será desenvolvida em sala de

aula.

AV2

09/06
10.0

“Árbol genealógico”
Substantivos Número, Género
sing./plural”

(PROVA) Artigos determinantes e
Indeterminantes, Verbos, vocabulário

objetos escolares (Presencial)

RECURS
OS

Obs: trabalhos feitos por aluno online, devem ser enviados via e-class para serem avaliados.
Produção árvore genealógica

Plataforma E-Class – Videoaula – conteúdos, conceitos e explicações- comentários e orientações



HISTÓRIA

AV1

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

18/05

1a parte:

5,0: Lista de
exercícios

2a parte:

5,0:
Avaliação CPB

Capítulo 4: África
antiga: o Egito (Seção
1, 2, 3 a 5).

1a parte:
Lista de exercícios (5,0): lista de exercícios
a ser disponibilizada pelo professor no CPB
Prova. Conteúdo requerido: capítulo 4,
seção 4 e 6; capítulo 5, seção 2 e 5.
Individual e com consulta. Tempo de
duração: 50min.

2a parte:

Avaliação no CPB Prova com 10 questões
(objetivas e dissertativas) (5,0): a ser
aplicada na semana de provas, vale 5.0 no
total (meio ponto cada questão).

Conteúdo requerido:
Capítulo 4:
seção 1 (p. 2),
seção 2 (p. 4),
seção 3 (p. 5 e 6) e
seção 5 (p.11 e 12)

Serão cobrados também os textos do
caderno e explicações dadas em sala.
Individual  e sem consulta.

AV2

13/06

10.0

Capítulo 5: África
antiga: história e
diversidade (Seção 3
e 4)

Avaliação no CPB Prova com 10 questões
(objetivas e dissertativas): a ser aplicada
na semana de provas.

Conteúdo requerido:
Capítulo 5:
seção 3 (p. 25 a 28),
seção 4 (p. 30 e 31).
Serão cobrados também os textos do
caderno e explicações dadas em sala.
Individual  e sem consulta.

PRODUTIV. No decorrer
do bimestre

2.5: atividades do
caderno

2.5: atividades de
livro didático

Capítulo 6: Hebreus

Atividades do caderno (2,5): textos e
atividades copiados no caderno

Atividades do livro didático (2,5)



5.0: lista de
exercícios

Lista de exercícios (5,0): lista de exercícios a
ser disponibilizada pelo professor. Os
alunos deverão responder uma série de
perguntas relacionadas ao conteúdo do
capítulo 6.  Individual e com consulta

RECURSOS Plataforma E-Class – Videoaula – conteúdos, conceitos e explicações- comentários e orientações.

CIÊNCIAS  

AV1

DATA VALOR
OBJETO DE
CONHECIME

NTO
ATIVIDADE AVALIATIVA

09/05 e 10/05

10.0

Estrutura
interna e
Externa da
Terra
(Camadas da
Terra,
Atmosfera e
Efeito estufa)
Cap.4.

Projeto Terrário pag.20
Capitulo 5
Grupo: 5 alunos
Cada grupo será responsável
pelo material solicitado pelo
professor. O terrário será
realizado na sala Maker. Os
alunos levarão o terrário para
casa, revezando com os colegas,
para manutenção dos mesmos
(CADA GRUPO É
RESPONSÁVEL PELO SEU
TERRÁRIO).
Ao final de 15 dias, deverá ser
trazido para a aula.
Todo procedimento,
levantamento de hipóteses,
análise e conclusão deverão ser
descritos no livro (pág.21)
durante e após 15 dias da
montagem do terrário.

*Para o desenvolvimento do
projeto é importante que o
aluno estude o capítulo e suas
atividades que serão
solicitadas. O momento em
sala com o professor
propiciará o esclarecimento de
dúvidas.
Tudo isso estará descrito no
E-class.



● Ao final da atividade o
grupo irá relatar toda
experiência com o
Terrário.

AV2

13/06

10.0
Estrutura
Inorgânica da
Terra Cap. 5

Avaliação no CPB Prova com 10
questões (objetivas)

PRODUTIVIDADE

16/05 a 17/05
2.5: Atividades do caderno
2.5: Atividades de livro
didático
5.0:

10.0

Cap. 4 e 5 do livro
Atividades
solicitadas pelo
professor no
bimestre (Todas
estarão descritas
no E-class)

RECURSOS
Plataforma E-Class – Videoaula – conteúdos, conceitos e explicações- comentários e
orientações

ENSINO RELIGIOSO

PRODU
TIVIAD

E

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

19/05

5.0

5.0

Capítulo 5 - O preço da
desonestidade

Capítulo 6 - Lealdade acima de
tudo

Produtividades: Atividades em
sala de aula (textos, anotações e
relatórios no caderno), tarefas
para casa (trabalhos, leituras,
pesquisas, exercícios e relatórios),
realização de exercícios do
material didático ao longo do
bimestre referentes aos capítulos
5 e 6.

Atividade Avaliativa com 10 questões

Todas as atividades propostas serão
vistadas pelo professor para o aluno

receber a pontuação.

AV2

14/06 5.0

Capítulo 7 - Príncipe da
humildade

Capítulo 8 - Um homem de
coragem

Atividade Avaliativa com 10 questões



5.0

Produtividades: Atividades em
sala de aula (textos, anotações e
relatórios no caderno), tarefas
para casa (trabalhos, leituras,
pesquisas, exercícios e relatórios),
realização de exercícios do
material didático ao longo do
bimestre referentes aos capítulos
7 e 8.

Todas as atividades propostas serão
vistadas pelo professor para o aluno
receber a pontuação.

RECUR
SOS

Plataforma E-Class – Videoaula – conteúdos, conceitos e explicações- comentários e orientações

GEOGRAFIA

AV1

DATA VALO
R

OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

De
11/05

a
15/05

10.0
Capítulo 04
Astronomia - O Planeta Terra
no Sistema Solar

Atividade Prática em
sala de aula com a
supervisão da
professora.

● Divididos em
Grupos de 03 ou
04  alunos

● A Divisão dos
grupos  será
feita pela
professora e
postado no
E-Class a partir
do dia 02/05

● Material de
apoio Livro de
Geografia

● 01 folha de
cartolina por
grupo

● Lápis de cor ou
giz de cera,
canetinhas,
régua.



● Lápis ou
lapiseira,
borracha.

Na atividade Avaliativa
os alunos deverão
materializar na folha de
cartolina o pensamento
e entendimento de
temas referente ao
capítulo.

AV2 14/06 10.0
Capítulo 05
Dinâmica Atmosférica

Avaliação no CPB Prova
10 questões objetivas
1,0 ponto cada questão.

PRODUTIVIDADE

Durante o
bimestre 10.0

Capítulo 06
Paisagens Vegetais da Terra

CPB Prova
Livro
Caderno

RECURSOS Plataforma E-Class – Videoaula – conteúdos, conceitos e explicações- comentários e orientações


