
DATA DISCIPLINA CONTEÚDO - AV1 Instrumento

Língua 

Portuguesa
Tipos de linguagem e variedades linguísticas.

Prova

Redação Relato Biográfico Prova

28/02/2020 História Por que conhecer o Passado. Contagem do tempo em séculos. As fontes históricas                                                                                                                                                               
Prova

02/03/2020 Ciências A ciência na natureza – capítulo 1, páginas 2 a 9                                                                   Matéria e suas propriedades – capítulo 2, páginas 15 a 33.Prova

03/03/2020 Geografia  Conceitos e princípios - capítulo 1, páginas 2 a 13 e conteúdo no caderno. Prova

04/03/2020 Matemática
Sistema de Numeração, Operações com números naturais, Máquinas e Funções - 

Capítulo 1, páginas 2 a 18.C6:C9

Prova

DATA DISCIPLINA CONTEÚDO - AV2 Instrumento

Língua 

Portuguesa 

Substantivos e suas flexões/ Adjetivos e suas flexões/Pronomes e classificações 

pessoais, possessivos e demonstrativos.

Prova 

Redação Poemas Prova 

História 
Mesopotâmia: influência, importância dos rios; diferenças sociais; cultura, fontes 

de sustento e riqueza.

Prova 

Espanhol Verbos ser e estar, pronomes pessoais, nacionalidades, numerais Prova 

25/03/2020 Ciências Misturas e separação – capítulo 3, páginas 37 a 50. Prova 

Geografia 
Os povos originários e a construção do espaço geográfico - capítulo 2 páginas 17 a 

41 e conteúdo no caderno

Prova 

Inglês
Cumprimentos; Pronomes Pessoais, Demonstrativos e Possessivos; Verbo to be; 

Números Cardinais de 1 até 20 ( estudar caderno e livro didático).

Prova 

Matemática
Múltiplos, Divisores e divisibilidade, Critérios de divisibilidade, Números primos - 

capítulo 1, páginas 19 a  35.

Prova 

Ed. Física             

Jennyfer 
Queimada Jogos de rede / vôlei e futebol (inclusão social) 

Atividade 

Avaliativa.

Ed. Físisca 

Felipe  
Queimada Jogos de rede / vôlei e futebol (inclusão social) 

Atividade 

Avaliativa.

Data Disciplina Nas disciplinas abaixo haverá atividades avaliativas no decorrer do bimestre durante as aulas Instrumento

27/02 á 04/03
 ENSINO 

RELIGIOSO
O poder da escolha.

Atividade 

Avaliativa

27/02 á 04/03  ESPANHOL Atividade de audição, ouvir e completar as lacunas faltantes.
Atividade 

Avaliativa

27/02 á 04/03
ARTES Elementos básicos da linguagem visual e musical – Capítulo 2, páginas 8 a 27

Atividade 

Avaliativa

27/02 á 04/03
Ed. Física             

Profª Jennyfer 
Avaliação pratica em aula 

Atividade 

Avaliativa

27/02 á 04/03
Ed. Física             

Profº Felipe
Esporte de marca: corridas de velocidade.

Atividade 

Avaliativa

1º BIMESTRE 2020 -  6º ano A

A
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24/03/2020

26/03/2020

27/03/2020

CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES



27/02 á 04/03 Inglês 
Cumprimentos, Pronomes  Pessoais, Demonstrativos e Possessivos (estudar 

caderno e livro didático).

Atividade 

Avaliativa

DISCIPLINA Instrumento

História

Atividade 

Avaliativa; 

Trabalho.

Inglês

Atividades 

Avaliativas. 

Matemática

Lista de exercícios; 

Atividade 

Avaliativa.

Português Atividade 

Avaliativa.

Redação

Atividade 

Avaliativa; 

Paradidático.

Geografia

Atividade 

Avaliativa; Cartaz; 

Lista de exercícios.

Ciências

Atividade 

Avaliativa; 

Pesquisa; 

Relatório.

Espanhol

Atividade 

Avaliativa; 

Pesquisa.

Religião

Atividade 

Avaliativa.

Arte

Atividades 

Avaliativas. 

Ed. Física

Atividades 

Avaliativas. 

Este cronograma contempla as disciplinas com datas das avaliações bimestrais e será seguido rigorosamente. As avaliações acontecerão no 

período regular às aulas. Fique atento à rotina escolar do seu (sua) filho (a). Posturas como o uso do uniforme completo, o não manuseio de 

celulares e eletrônicos dentro da sala de aula, principalmente durante as avaliações, a pontualidade e o porte de seu material escolar, 

facilitam o processo de avaliação, e proporcionam o alcance dos objetivos propostos.

CRONOGRAMA DE PRODUTIVIDADE - 1º BIMESTRE 

Atividades realizadas na quadra;                                                                                                                  

Valores sociais e humanos, no mesmo grupo de indivíduos; Conceitos de esportes. 

P
ro

d
u

ti
vi

d
ad

e

CONTEÚDO

Atividades realizadas em casa e em sala;                                                                                                                                      

Os primeiros grupos humanos, Elaboração e apresentação de um fóssil (10/03);                                                                                                                      

Os Primeiros grupos Humanos, Mapa conceitual ou infográfico - duas ideias diferentes sobre as 

origens da vida no Planeta Terra, uma expondo a visão criacionista e outra contendo a visão 

evolucionista (20/02).

Atividades realizadas em casa e em sala;                                                                                                                                            

Trabalhoo sobre animais em inglês (vocabulário).                                                                                                                                     

Data entrega: 19/02/2020; Trabalho 2: Chamada oral sobre números cardinais em inglês 

(18/03/2020)
Operações com números naturais e Máquinas e funções (Operações Inversas);                                                                                                                        

Divisores, Múltiplos e Critérios de Divisibilidade;                                                                                                                                                   

O mundo dos números.

Atividades realizadas em casa e em sala;                                                                                                    

Substantivos, Adjetivos, artigos e numerais.                                                                                                                                             

Atividades realizadas em casa e em sala;                                                                                                    

Reconhecer o gênero textual – Relato Biográfico/ Diário Pessoal;                                                                        

Dissertação Argumentativa;                                                                                                                        

Livro Paradidático- Uma escola para mim.

Expressão artística (desenho, pintura, colagem); Conceito de simetria e assimetria em trabalhos 

próprios e em obras de arte; cores quentes e frias.                                                                                                                                        

TRABALHO: estilo artístico indígena;                                                                                                          

TRABALHO: elementos básicos da linguagem Visual  - Linhas. 

Atividades realizadas em casa e em sala;                                                                                                             

Conceitos geográficos: lugar, local, paisagem natural, paisagem construída, região e território.                                                                                                                                 

Geografia, conceitos e princípios;                                                                                                                          

Povos originários e a construção do espaço geográfico.

Atividades realizadas em casa e em sala;                                                                                                            

Pesquisa: diferenças linguísticas dos países hispanos; Surgimento da língua espanhola.

Atividades realizadas em casa e em sala;                                                                                                       

Atividades do livro; capítulos 1, 2, 3, 4 da unidade 01.                                                                                             

Textos bíblicos - unidade 01.

Atividades realizadas em casa e em sala;                                                                                                           

Origem da vida (duas teorias).


