
 
 

 

Calendário de Trabalhos e Avaliações 

 
Professora: Bianca Maria Branco Dias    Disciplina: Arte                 Série: 6B 

 
 

Data  Tipo de Avaliação Peso Conteúdo  Onde encontrar? Como fazer? 

 

Durante o 

bimestre. 

 

TD – Tarefas Diárias 

 

10 

 

O mundo das artes e a arte nas primeiras grandes 

civilizações.  

 

As atividades serão realizadas em sala de aula. Colaborar, participar 

e seguir as instruções da professora.  

 

17/02 

 

TB – Trabalho 

 

5 

 

Produção de tinta.  

 

Instruções da atividade na página 15. A atividade será realizada em 

sala de aula. Trazer os materiais listados no livro para a escola. 

 

16/03 

 

TB - Trabalho 

 

5 

 

Cerâmica Marajoara 

 

Instruções da atividade na página 37. A atividade será realizada em 

casa e entregue na data solicitada.  

 
 



 
 

 

Calendário de Trabalhos e Avaliações 

 
Professora:  Jessica Soares de S. C. Muniz         Disciplina: Ciências    Série: 6º ano B 

 
 

Data  Tipo de Avaliação Peso Conteúdo  Onde encontrar? Como fazer? 

 

28/02 

 
AT1 - Atividade 

 
2 

 
Elaboração de um artigo científico 

Individualmente o aluno deverá elaborar um artigo científico, 
em papel almaço contendo de 15 a 20 linhas, sobre 

sedentarismo, seguindo a metodologia científica apresentada 
em sala de aula. Mais informações em classe.  

 

06/03 

 
SI- Simulado UCB 

 
3 

 
Simulado UCB 

 
Conteúdo referente ao ano anterior 

 

13/03 

 
AT2 – Livro 
paradidático 

 
3 

 
Livro paradidático – Expedição galápagos.  

 
Os alunos deverão ler o livro antes da data. Em sala de aula 

farão uma atividade proposta pela professora.  
 

27/03 PR1 - Prova 10 Capítulo 2: Origem e propriedade da matéria; 
Capítulo 3: Misturas e separação. 

Livro capítulos 2 e 3. 
Caderno 

Lista de exercícios  
 

Durante o 
bimestre 

 

 
TD – tarefas diárias 

 
2 

 
Atividades diversas: Tarefas de casa e sala 

 
Informações em sala de aula 

 
 



 
 

Calendário de Trabalhos e Avaliações 

 
Professor: Kleber Francisco de Oliveira           Disciplina: Educação Física      Série: 6 º ano B 

 
 

Data  Tipo de Avaliação Peso Conteúdo  Onde encontrar? Como fazer? 

14/02/2020 Trabalho Escrito (TB) 3,0 Cuidados com o corpo. 

 

O aluno deverá realizar uma pesquisa escrita sobre – Os Oito remédios 

naturais: Alimentação Saudável e Ingestão regular da água. A pesquisa 

deverá conter no mínimo 25 linhas. 

 

06/03/2020 

Trabalho Escrito (TB) 3,0 Esportes de marca, precisão e invasão. 

 

O aluno terá disponível uma apostila sobre o assunto no portal do colégio, a 

partir do dia 03 de fevereiro de 2020. A atividade consiste em estudar a 

apostila, responder um questionário que consta nas últimas páginas da 

apostila e entregar ao professor na data determinada. 

 

20/03/2020 

Pesquisa (PE) 4,0 Esportes de marca, precisão e invasão. 

 

Inicialmente os alunos farão uma visita ao Museu Futebol, analisando o 

contexto histórico e as particularidades do futebol antigamente. 

Posterirormente os alunos deverão realizar uma pesquisa sobre as 

transformações que ocorreram no futebol e os equipamentos que passaram 

por transformações para a execução da pratica.  As observações deverão 

ser feitas em uma folha do e a mesma entregue para o professor ao final da 

aula. Os alunos que não forem ao museu deverão usar de meios midiáticos 

para a realização da pesquisa. 

 

Durante o 

bimestre 

Participação nas Aulas 

(PA) 

10,0 Esportes de marca, precisão e invasão, Atividade 

física e saúde. 

Participação Ativa durante as aulas práticas. 

 

 



 
 

 

Calendário de Trabalhos e Avaliações 

 
Professor: Jacir Gonçalves            Disciplina: Ensino Religioso    Série: 6º ano B 

 
 

Data  Tipo de Avaliação Peso Conteúdo  Onde encontrar? Como fazer? 

 

03 e 05/03 

 

 

TB1- Encenação 

 

0 a 10 

 

Cap. “Toda escolha tem um preço” e “O perigo 

da desobediência”, “Chamados para salvar” e 

“O Pai da fé” 

 Desenho Bíblico do Youtube: “Adão e Eva”, “Caim e Abel”, 
“Noé”. 

 A classe será dividida em quatro grupos, cada grupo terá 
um capítulo para ser trabalhado. 

 Valor: Participação 6 pontos.  
Criatividade 2 pontos. 
Ornamentação 2 pontos. 

 

10 e 12/03 

 

 

TB2- Trabalho. 

 

 

 

0 a 10 

 
 
 

Livro paradidático “Além da magia” 

 Biblioteca do colégio. 

 Leitura do livro. 

 Divisão de quatro grupos. 

 Cada grupo tem o direito de responder 5 perguntas 
somando o valor de 10 pontos. Os nomes dos alunos serão 
sorteados para poder responder (Passa e repassa) 

Obs. (O professor fará as orientações e acompanhamento em 
sala de aula.) 

 

24/03 

 

PR1- Prova 

 

0 a 10 

Cap. “Toda escolha tem um preço” e “O perigo 

da desobediência”, “Chamados para salvar” e 

“O Pai da fé” 

 Livro didático 

 Prova objetiva e dissertativa. 

 

31/03 

 

 

AT1- Exercícios 

 

0 a 10 

Caps. “Toda escolha tem um preço”, “O perigo 

da desobediência”, “Chamados para salvar” e 

“O Pai da fé” 

 Livro didático. Realizar todos os exercícios da unidade 1. 

 Responder as tarefas dos capítulos 1 a 4 durante o 
Bimestre. 

 
 



 
 

 

Calendário de Trabalhos e Avaliações 

 
Professora: Elaine Pereira de Santana    Disciplina: Espanhol     Série: 6° ano B 

 
 

Data  Tipo de Avaliação Peso Conteúdo  Onde encontrar? Como fazer? 

23/03/2020 

 

Prova - PR 10 Interpretación de texto/El Alfabeto/Días de la 

semana/Signos de puntuación/Pronombres 

personales/Verbos “ser” y “estar” en el Presente de 

indicativo/Numerales cardinales/Planetas y 

astros/Estaciones del año  

Livro Língua Espanhola 6 

Durante o 

bimestre 

 

Atividades do libro - TD 3.0 Interpretación de texto/El Alfabeto/Días de la 

semana/Signos de puntuación/Pronombres 

personales/Verbos “ser” y “estar” en el Presente de 

indicativo/Numerales cardinales/Planetas y 

astros/Estaciones del año  

Livro Língua Espanhola 6 

O aluno deverá realizar as tarefas do livro conforme orientação da 

professora. 

Durante o 

bimestre 

 

 

Atividades em classe- AT 7.0 Interpretación de texto/El Alfabeto/Días de la 

semana/Signos de puntuación/Pronombres 

personales/Verbos “ser” y “estar” en el Presente de 

indicativo/Numerales cardinales/Planetas y 

astros/Estaciones del año/ Comprensión auditiva

  

Livro Língua Espanhola 6 

Caderno e atividades impressas. 

Atividades diversificadas conforme orientação da professora em 

sala de aula. 

 

 
 



 
 

 

Calendário de Trabalhos e Avaliações 

 
Professora: Giovana Oliveira Cesar Castanho.                Disciplina: Geografia.    Série: 6ºB 

 
 

Data Tipo de Avaliação Peso Conteúdo Onde encontrar? Como fazer? 

13/02/2020 
(AT1) Gincana 

educativa. 
5.0  Geografia: conceitos e princípios. 

 Apostila: Unidade 1, capítulo 1. 

 Em grupo, os alunos irão sortear imagens (conceitos de 
território, lugar etc) e, juntos, classificar com os conceitos 
geográficos. Em seguida, resolverão uma situação-problema. 

03/03/2020 
(AT2) Mosaico 

Étnico. 
4.0  Os povos originários e a construção do espaço 

geográfico. 

 Apostila: Unidade 1, capítulo 2. 

 Criação de um mapa étnico. 

 Material necessário: 
 Papel Kraft; 
 Recortes de figuras de pessoas e de 

monumentos; 
 Tesoura; 
 Cola. 

06/03/2020 (AT3) Simulado. 3.0  Interpretação de texto e conteúdo de Geografia 
de semestres anteriores. 

 Atividade realizada em sala de aula. 

19/03/2020 
(AT4) Réplica de 

fósseis. 
5.0  A origem da Terra. 

 Apostila: Unidade 1, capítulo 3. 

 Criação de um modelo de fóssil. 

 Material necessário: 
 Amido de milho; 
 Argila; 
 Ramo ou folha de árvore seca. 

26/03/2019 (PR1) Prova. 10.0 

 Princípios da Geografia; 

 Conceitos geográficos (espaço geográfico, 
paisagem, lugar, território e região); 

 Espaço social e espaço geográfico; 

 As atividades humanas e a mudança das 
paisagens ao longo do tempo; 

 Apostila: Unidade 1. 

 Provas diversificadas aplicadas nos vestibulares em anos 
anteriores (VUNESP/FUVEST/ETC). 



 
 

 Construção da metodologia científica; 

 Posicionamento sobre a origem da Terra: 
criacionismo e evolucionismo. 

 

Semanalmente 

 

(TD1) Exercícios 
semanais. 

3.0 

Conteúdos: 

 Princípios da Geografia; 
 Conceitos geográficos (espaço geográfico, 

paisagem, lugar, território e região); 
 Espaço social e espaço geográfico; 
 As atividades humanas e a mudança das 

paisagens ao longo do tempo; 
 Construção da metodologia científica; 
 Posicionamento sobre a origem da Terra: 

criacionismo e evolucionismo. 

 Atividades realizadas em sala de aula sobre o conteúdo 
trabalhado. 

 
 



 
 

 

Calendário de Trabalhos e Avaliações 

 
Professora: Lucélia Camargo Sare              Disciplina: Português     Série: 6º Ano B 

 
 

Data  Tipo de Avaliação Peso Conteúdo  Onde encontrar? Como fazer? 

 

17/02 
TD1 – Trabalho de casa 

 

2,0 

 

Tipos de linguagens 

De acordo com nossos estudos, os alunos farão um pequeno cartaz, 

em folha sulfite com 3 (três) imagens de pessoas interagindo e 

classificar o tipo de linguagem que elas utilizam. 

19/02 AT1 – Produção de texto 3,0 

Características de alguns gêneros textuais, 

organização, introdução, resumo e conclusão de 

textos. 

Em duplas, orientados pela professora, os alunos farão uma 

produção de texto organizado em: introdução, resumo e conclusão. 

 

05/03 
SL1 – Simulado CPB 3,0 Simulado Conteúdos estudados anteriormente. 

23/03 

 
PR1 – Prova 10 

Classes de Palavras 

Mas e Mais 

Diário 

Livro pág. 25 a 59 e atividades do caderno. 

Durante o 

bimestre 
TD1- Tarefas de casa 2,0 Tarefas de casa Livro didático e caderno. 

 
 



 
 

 

Calendário de Trabalhos e Avaliações 

 
Professor: Jonathas Silva Oliveira              Disciplina: História     Série: 6ºB 

 
 

Data  Tipo de Avaliação Peso Conteúdo  Onde encontrar? Como fazer? 

03/03 AT1 – Atividade bimestral 5,0 

pontos 

Capítulo 1 – Importância de conhecer o passado Atividade para entrega: Entrevista com familiares, linha do tempo e 

fontes históricas pessoais 

 O aluno deverá elaborar um cartaz com as informações 

adquiridas nas entrevistas 

 O aluno deverá trazer a sua fonte histórica relacionando a 

história de sua família 

 

06/03 

 

SI1 – Simulado bimestral 3,0 

pontos 

Simulado CPB Conteúdo referente ao ano anterior 

24/03 

 

PR1 – Prova bimestral 10,0 

pontos 

Capítulo 2 – Primeiros grupos humanos 

Capítulo 3 – Mesopotâmia na antiguidade 

Livro didático: Pág. 19 a 56 

Lista de exercícios 

Caderno do aluno 

No decorrer 

do bimestre 

TD1 – Tarefas em sala 

de aula e para casa 

2,0 

pontos 

Tarefas diárias Livro didático 

Outras atividades 

 
 



 
 

Calendário de Trabalhos e Avaliações 

 
Professora:  Júnia Helena Xavier dos Santos       Disciplina: Língua Inglesa  Série:  6º ano B 

 
Data  Tipo de Avaliação Peso Conteúdo  Onde encontrar? Como fazer? 

 

05/03 

 

SIMULADO (SI1) 

 

3 

Interpretação de Texto; Greetings; First and Last 
name, verb to be affirmative, singular and plural, 
simple present; possessive adjective: my, your; 
demonstrative pronoun: this; personal pronouns (I, 
you, he, she, it, we, they);  
numbers 1-20; adresses and phone numbers. 

Livro didático (unidade 1); e conhecimentos prévios. 

 

19/03 

 

TRABALHO INDIVIDUAL 
(TD1) 

 

 

2 

English in your house Classificar palavras em inglês de acordo com os objetos dos 
cômodos da casa. Em uma tabela entregue pela professora os 
alunos deverão escrever os nomes dos objetos de cada cômodo 
conforme solicitado. Deve escrever no mínimo o nome de cinco 
objetos para cada cômodo. Pode pesquisar na internet, dicionário ou 
livros. 

 

 

26/03 

 

PROVA ( PR1) 
 

 

10 

Interpretação de Texto; Greetings; First and Last 
name, verb to be affirmative, singular and plural, 
simple present; possessive adjective: my, your; 
demonstrative pronoun: this; personal pronouns (I, 
you, he, she, it, we, they); numbers 1-20; adresses 
and phone numbers. 

Livro didático (unidades1 e 2); Apostila Turbo; e o que estiver 
anotado no Caderno. 

 

Durante o 

bimestre 

 

TAREFAS (AT1) 

 

5 

Interpretação de Texto; Greetings; First and Last 
name, verb to be affirmative, singular and plural, 
simple present; possessive adjective: my, your; 
demonstrative pronoun: this; personal pronouns (I, 
you, he, she, it, we, they);  
numbers 1-20; adresses and phone numbers. 

Realizar as tarefas de casa e de aula (3), fazer as atividades 
de exercícios da apostila turbo (2) e participar das aulas 
atentamente. 

 

 



 
 

 

Calendário de Trabalhos e Avaliações 

 
Professora: Cecília Gutierrez            Disciplina: Matemática      Série: 6ºB 

 
 

Data  Tipo de Avaliação Peso Conteúdo  Onde encontrar? Como fazer? 

 

17/02 

 

PR 1 

 

10 

Multiplicação e divisão com números decimais (revisão) 

Números – 1. Sistemas de Numeração 

2. Operações com números naturais 

Caderno; Livro didático – Capítulo 1 pg. 2 -10; Caderno de 

exercícios – Tutoriar;  

 

05/03 

 

SI 1 

 

3 

 

Simulado Diagnóstico UCB 

 

 

11/03 

 

 

TB 1 

 

3 

 

Jogo das fichas coloridas – Classe e ordem dos 

números 

Confecção em sala de aula, em grupo, com auxílio da 

professora; 

Material: Cada aluno trará 10 fichas coloridas, tamanho: 9cm x 

7cm (a cor será determinada pela professora) 

 

No decorrer 

do bimestre. 

 

AT 1 

 

4 

Participação (realização de tarefas de casa/classe, 

caderno de exercícios, livro e comportamento, 

atividades complementares). 

Caderno de exercícios Tutoriar (conteúdo referente ao livro 

didático - instruções dadas pelo professor); 

Livro – Capítulo 1 – pg. 2 - 18 

Atividades no Caderno. 

 

27/03 

 

PR2 

 

10 

Sistema de numeração; 

Operações com números naturais;  

Máquinas e funções. 

Caderno de exercícios Tutoriar (conteúdo referente ao livro 

didático - instruções dadas pelo professor); 

Livro – Capítulo 1 – pg. 2 - 18 

Atividades no Caderno. 

 
 



 
 

 

Calendário de Trabalhos e Avaliações 

 
Professora: Maria Aparecida Rocha Santana           Disciplina: Redação     Série: 6 ano B  

 
 

 

Data  

 

Tipo de Avaliação 

 

Peso 

 

Conteúdo  

 

Onde encontrar? Como fazer? 

 

05/03 

 

SI - simulado 

 

3,0 

 

Redação – tipos de texto 

 

Caderno do aluno – Material CPB 

 

Durante o 

bimestre 

 

TD – Tarefas diárias 

 

3,0 

 

Produção textual – Trabalho com jornal – leitura e 

interpretação 

 

Caderno do aluno – livro ler é uma descoberta – com a orientação do 

professor em sala de aula,  

Durante o 

bimestre 

 

 

RD - Redação 

 

2,0 

 

Redação – Relatos e diário pessoal – focando o tipo 

de texto narrativo 

 

Livro paradidático – caderno do aluno 

Durante o 

Bimestre 

      AT – Reescritas e 

Exercícios  

 

2,0 

 

Atividades – leituras - interpretações – produção 

textual – redações 

 

Livro paradidático - leituras e interpretações – caderno do aluno  

 
 



 
 

 

Calendário de Trabalhos e Avaliações 
Professor: Rodnei Leite de Barros             Disciplina: Matemática   Série: 6º B 

Data Tipo de Avaliação Peso Conteúdo Onde encontrar? Como fazer? 

28/01 a 27/03 AT1 4 

Participação: 

 Caderno de exercícios – Tutoriar: 0,5 pontos; 

 Realização de tarefas corretamente e 

entregue em dia – até 1,0 ponto. 

 Listas de exercícios – 1,5 pontos. 

 Participação e assiduidade nas atividades em 

sala de aula – 1,0 ponto. 

Caderno de exercícios Tutoriar (conteúdo referente ao livro didático - 

instruções dadas pelo professor); 

Livro – Capitulo 1 - pagina 19 até a página 38; 

Atividades no Caderno. 

19/02 PR1 10 
Múltiplos;  

Divisores e divisibilidade; 

Livro – Capitulo 1 - pagina 19 até a página 26; 

Caderno de exercícios Tutoriar; 

Atividades no Caderno;. 

05/03 SI1 3 Simulado UCB. 

11/03 TR1 3 Trabalho: O mundo dos números primos. 

Será dada em sala de aula na semana de 03 até 07 de fevereiro folha sobre 
instruções do trabalho. 

Fazer individualmente em casa até a data de entrega 10/03. 

27/03 PR2 10 
Critérios de divisibilidade;  

Números primos. 

Livro – Capitulo 1 - pagina 27 até a página 38;  

Caderno de exercícios Tutoriar; 

Atividades do caderno. 

 


