
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES AVALIATIVAS

TURMAS: 6º ANO A, B, C
BIMESTRE: 1°                ANO: 2023

Santos,  08 de fevereiro de 2023

Srs. Pais e Responsáveis,

Solicitamos a atenção dos senhores às informações abaixo referente aos critérios
avaliativos para o 1º bimestre

● AVALIAÇÃO 1: No decorrer do mês de fevereiro. Abaixo
encontram-se as datas e os conteúdos a serem estudados

● AVALIAÇÃO 2: 22-28/03. Abaixo encontram-se as datas e os conteúdos
a serem estudados.

● Data da Recuperação Bimestral: 03-06/04 . Os conteúdos serão os
mesmos trabalhados nas Avaliação  1 e 2.

● Os alunos que não estão em recuperação sairão as 10h35 (manhã) e
16h28 (tarde- sexta-feira 15h48), após o intervalo. Os demais alunos
em recuperação sairão após realizarem as avaliações de recuperação.

ATIVIDADES AVALIATIVAS 1 e  2

Disciplinas Datas Recuperação
Português/Ensino Religioso Av1- Atividade avaliativa em Fevereiro

Av2- 22/03
03/04

Matemática Av1- Atividade avaliativa em  Fevereiro
Av2- 23/03

04/04

Ciências Av1- Atividade avaliativa em  Fevereiro
Av2- 24/03

05/04

História Av1- Atividade avaliativa em  Fevereiro
Av2- 27/03

05/04

Geografia/ Inglês Av1- Atividade avaliativa em  Fevereiro
Av2- 28/03

06/04

Educação Física Av1- Atividade avaliativa em  Fevereiro
Av2- - Semana de 6-10/03

03/04

Arte Av1- Atividade avaliativa em  Fevereiro
Av2- - Semana de 06-10/03

03/04



EDUCAÇÃO FÍSICA

PROD .1

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

22-27/02

10.0 Atividades de infância

Os alunos irão montar uma apresentação
em powerpoint com o tema proposto

Será apresentado ao aluno uma VÍDEO
AULA ensinando passo a passo sobre a
montagem e confecção dos slides

* Caso o trabalho não venha ser entregue
no dia proposto o aluno estará realizando a
atividade de recuperação.

Critério Avaliativo
● CAPA e Fundo nos slides (2

pontos)
● Pesquisa (5 pontos)
● Imagens nos slides com o tema

abordado (2 pontos)
● Fonte de pesquisa (1 Ponto)
● Postado pelo e-class :22-27/02

AV2

Av2- semana
de 06-10/03

10.0 ATIVIDADE FUNCIONAL Durante as aulas do bimestre os alunos
estarão treinando alguns exercícios básicos
de ATIVIDADE FUNCIONAL

Critério Avaliativo
Postura
Execução correta dos movimentos
participação.

* Caso o aluno não participe ou não
compareça no dia estará realizando a
atividade de recuperação

Atividade
extra

No decorrer
do bimestre

10.0
PALESTRA O aluno apresentará um resumo do tema

abordado, o mesmo será vistado pelo
professor e entregue ao aluno.

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

1º bimestre
10.0

Capítulo 01: A arte e suas
linguagens.

Capítulo 02: Elementos
básicos da linguagem visual e

musical

Caderno: 3,0
Livro: 7,0

AV2

Av2-
semana de

06-10/03 10.0

Capítulo 01: A arte e suas
linguagens.

Capítulo 02: Elementos
básicos da linguagem visual e

musical

Prova com 10 questões.
Percentual de acertos

RECURSOS

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

ATIVIDADE
AVALIATIVA (AV1)

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

No decorrer do
bimestre

Simulado

5,0

5,0

Tipos de linguagens .

Conhecimentos já
adquiridos.

Trabalho interdisciplinar
(Português e inglês).

Critérios:
Em grupos de 5 a 6 alunos

(escolhidos por sorteio);
Os temas também serão

sorteados entre os grupos;
Trabalharemos os diversos tipos

de linguagens por meio de painéis
elaborados pelos alunos;

Os alunos serão avaliados
quanto a gramática, apresentação
e aparência do trabalho de
maneira individual, ou seja, o
trabalho é em grupo, porém todos
devem desempenhar bem a sua
parte do trabalho.

Os materiais utilizados serão de
responsabilidade dos alunos;

As datas de montagem e
entrega dos trabalhos serão
divulgadas pela professora na sala
e no e-class.
O trabalho que for entregue fora da
data terá apenas 70% da nota.

Não pedimos nem
aconselhamos que os alunos
façam trabalho em grupos na
casa dos amigos.

AV2 22/03 10,0 Substantivo, Adjetivo Avaliação com questões objetivas
e dissertativas

PRODUTIVIDADE No decorrer do
bimestre 10,0

Caderno - 3,0
Livro didático - 3,0
Ler é uma
descoberta - 2,0
Paradidático - 2,0

Os materiais serão vistados
pela Professora
periodicamente.
A falta de algum material será
descontada da nota final da
produtividade.

REDAÇÃO 1 07/02/23 10.0 Relato biográfico

Orientações nas páginas 16 e 17
do livro didático.
Postar a produção final no campo
específico do e-class.

REDAÇÃO 2 28/02/23 10,0 Biografia

Orientações na página 31  do livro
didático.
Postar a produção final no campo
específico do  e-class.



REDAÇÃO 3 14/03/23 10,0 Diário de viagem

Orientações na página  61 do livro
didático.
Postar a produção final no campo
específico do  e-class.

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



ENSINO RELIGIOSO

PRODUTIVIDADE

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

Durante o
Bimestre 10.0

Unidade 1 - Bem no
começo

Produtividades:
Atividades em sala de aula (textos, anotações e
relatórios no caderno, atividades individuais ou
em grupo);
Tarefas para casa (trabalhos, leituras, pesquisas,
exercícios e relatórios), realização de exercícios
do material didático ao longo do bimestre
referentes aos capítulos 1, 2, 3 e 4.

Os materiais serão vistados pelo professor
periodicamente.

A soma total da nota de todas as produtividades
é 10.0.
A não realização de uma (ou mais) atividade(s)
acarretará um desconto na nota final da
produtividade.

AV2 22/03 10.0

Capítulo 3 - Chamados
para salvar

Capítulo 4 - O pai da fé

Atividade Avaliativa com 10 questões.

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



LÍNGUA INGLESA

ATIVIDADE
AVALIATIVA

(AV1)

DATA VALOR OBJETO DE CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

22/02
e 24/02

10,00

Introductions (Apresentando-se):

-Apresentar-se em inglês;
-Apresentar-se em língua de sinais
americana -ASL.

Trabalho interdisciplinar com
português. Os alunos precisarão
trabalhar em grupo. Cada grupo
deverá montar um cartaz com suas
informações  pessoais  em inglês
(ID CARD - cartão de identidade) e
posteriormente se apresentar em
sala de aula.

Obs: Os alunos utilizarão o app
“Hand Talk”(app para o aprendizado
de língua de sinais americana)  em
casa .

Cada aluno do grupo deve se apresentar em
inglês (nome e sobrenome, data de nascimento
e série ) ,  língua de sinais americana ASL
(apenas o nome).

A nota será composta pelos seguintes critérios:
3,0 - Envolvimento na confecção do trabalho ao
longo das aulas.
3,0 - A aparência do trabalho final.
4,0 - Apresentação em inglês/ASL no dia
designado.
(Será avaliado o esforço do aluno em apresentar
a sua parte em inglês e língua de sinais
americana - ASL ).

AV2 28/03 10,00

-Greetings
-Personal pronouns and possessive
adjectives.
- Verb to be (affirmative form)

Prova individual e sem consulta

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



MATEMÁTICA

ATIVIDADE
AVALIATIVA (AV1)

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

28/2

Simulado

5,0

5,0

Cap. 1 Números

Conhecimentos
adquiridos

Trabalho
Critérios:

Em grupos de 5   alunos (escolhidos
por sorteio);

Os temas também serão sorteados
entre os grupos;

Trabalharemos os diversos tipos  e
conceitos de números por meio de

painéis ou cartazes elaborados pelos
alunos;

Os alunos serão avaliados quanto a
apresentação, aparência  e conteúdo

claro do trabalho de maneira
individual, ou seja, o trabalho é em

grupo, porém todos devem
desempenhar bem a sua parte do

trabalho.
Os materiais utilizados serão de
responsabilidade dos alunos;

As datas de montagem e entrega
dos trabalhos serão divulgadas pelo

professor  na sala e no e-class.
O trabalho que for entregue fora da

data terá apenas 70% da nota.
Não pedimos nem aconselhamos

que os alunos façam trabalho em
grupos na casa dos amigos.

AV2

23/03

10

Sistemas de
Numeração,
Operações com
números Naturais,
Múltiplos e Divisores.

Atividade Avaliativa com 10 questões.

PRODUTIVIDADE

No decorrer
do bimestre

10

Caderno /
Livro didático

Os materiais serão vistados pelo
Professor  periodicamente.
A falta de algum material será
descontada da nota final da
produtividade.

RECURSOS

Plataforma E-Class; 
Vídeo-aulas; 
Conteúdos, conceitos e explicações; 
Comentários e orientações; 
Padlet; 
Sala Maker (para o trabalho interdisciplinar). 



CIÊNCIAS  

ATIVIDADE
AVALIATIVA (AV1)

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

22 a 27 de
fevereiro

6A - 24 e 27
6B - 22 e 27

6TA e 6TB- 22 e
27

10.0

Cap. 1 A ciência na
natureza
O que é a ciência e
como os cientistas
trabalham?

Desenvolver no Microsoft Word, folha
A3 ou cartaz uma ideia de experimento
simples a aplicando e reconhecendo o
método científico.
O total de 3 aulas estarão disponíveis
para o desenvolvimento em trio, os
alunos devem se preparar em casa
para a atividade pesquisando um
experimento famoso e conhecer o
método científico. Em sala de aula
daremos continuidade para a
construção da atividade  e o uso da
internet para pesquisas estará
liberado.

Critérios de avaliação
Criação do trabalho (escrita) do
experimento 2,0
Explicação de cada parte do
experimento em etapas do método
científico 5,0
Qualidade do trabalho 3,0

● Não será necessário que o
grupo realize um experimento
em sala, somente a descrição
do mesmo.

● Não é orientado que o grupo
se reúna fora da escola.

AV2 24/03 10.0

Cap. 2 Origem e
propriedades da

matéria
Matéria e átomo

Moléculas e
substâncias
Fenômenos

relacionados à
matéria

Prova escrita

PRODUTIVIDADE

No decorrer do
bimestre 10.0 Cap.1 e 2 Livro e Caderno

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



HISTÓRIA

ATIVIDADE
AVALIATIVA (AV1)

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

No
decorrer

de
Fevereiro,
até 24.02

10,0
Capítulo 01: A
importância de
conhecer o passado

Construção de uma linha do tempo. Os alunos
deverão elaborar uma linha do tempo que
contenha 5 eventos de sua vida. Ela poderá ser
feita em cartolina ou on-line, pelo site
www.timetoast.com (instruções sobre o uso do
site serão disponibilizadas no E-class e explicadas
em sala pelo professor). A linha do tempo
deverá:

1. Conter 5 eventos da história do aluno
(exemplo: nascimento, primeira viagem,
primeiro pet, aniversário etc.),
organizados em ordem cronológica. (2,5)

2. Uma foto para cada evento ou desenho
que o represente. (2,5)

3. Uma descrição detalhada do que é o
evento, como foi, quem estava presente,
e porque ele foi escolhido. (2,5)

4. Entregar ao professor (caso seja em
cartolina) ou postado no E-class (caso
seja pelo site) até a data de 24.02. (2,5)

O não cumprimento dos requisitos acima
acarretará perda dos pontos correspondentes no
momento da avaliação.

O professor irá reservar o período de algumas
aulas para que os alunos possam elaborar o
trabalho, o que não impede o aluno de realizá-lo
também em casa. O aluno que, em sala, não
participar ativamente da produção do seu
trabalho, mas se distrair com brincadeiras,
gracejos e conversas, perderá pontos, sendo o(s)
responsável(eis) notificado(s).

http://www.timetoast.com


AV2

27/03

10,0

Capítulo 02:
3. Modelo

criacionista e
primeiros grupos

humanos
4. Modelo

evolucionista e
primeiros grupos

humanos
5. Períodos da
Pré-História de
acordo com o

modelo evolucionista
6. Primeiros grupos

humanos na
América.

Avaliação com dez questões objetivas e
dissertativas. Presencial e individual.

PRODUTIVIDAD
E

No decorrer
do bimestre 10,0 Capítulos 01 e 02 Atividades do livro e caderno.

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



GEOGRAFIA 

ATIVIDADE
AVALIATIVA (AV1)

DATA VALOR OBJETO DE
CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

6ºA-13 e 15/02

6ºB-13 e 16/02

6ºTA-13 e 16/02

6ºTB-13 e
16/02

10.0

Capítulo 01
GEOGRAFIA conceitos
e Princípios aulas em
power point e
exercícios em sala de
aula

Atividade em grupos

Tema : o Espaço Geografia
Pesquisa e montagem de cartaz

em cartolina  contendo  desenhos
coloridos ou  fotos Identificado
corretamente os conceitos de:

Lugar , Paisagem, Território,
Região,Espaço modificado e

Espaço Natural.

Critérios avaliativos

1-Todos deverão participar em
grupos que serão sorteados em

sala pelo professor.

2- Montagem correta em cartolina
com título,

Nome dos alunos,
duas fotos para cada conceito. (3,0

pontos)

Participação
Ativa de todos os membros do

grupo (3,0 pontos)

Escrita correta e Legível
(2,0 pontos)

Legenda das fotos na cartolina
contendo

Nome do local e o
Tipo de espaço geográfico

(2,0 pontos)

Toda montagem desta atividade
será feita e avaliada em sala de

aula
trabalhos feitos ou   montados fora

do colégio  não serão aceitos

AV2 28/03 10.0

Capítulo 02-Os Povos
Originários e a
construção do espaço
geográfico
Estudar :
pág.17 a 41 e slides
em sala

Prova individual  sem consulta com
10 questões objetivas e dissertativas



PRODUTIVIDADE

Data final
27/03 10.0

Lições  de casa
atividades completas
no Caderno e  Livro-
valor (3,0)

pesquisa: sobre um
desastre ambiental

com  aplicação dos
princípios da página
08 vistos em sala de
aula.
(7,0)

● pesquisa deve conter  fotos
e texto sobre o desastre
ambiental (3,0 pontos )

● aplicação dos princípios da
geografia Pág 08

● ( 2,0 pontos )
●

Obs: Não pode ser sobre o
desastre de Mariana.

Esta  atividade deve ser entregue
em papel almaço com
capa
contendo:
data
nome do colégio
nome do aluno
nome da matéria
nome do professor
(2,0 pontos )

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



LÍNGUA INGLESA

ATIVIDADE
AVALIATIV

A (AV1)

DATA VALOR OBJETO DE CONHECIMENTO ATIVIDADE AVALIATIVA

23/02 a
28/02

10,00

-Introductions(apresentar-se em
inglês)
-Língua de sinais americana
(ASL)

Trabalho interdisciplinar com
português. Os alunos precisarão
trabalhar em grupo. Deverão
montar um cartaz com
informações pessoais dos alunos
daquele grupo em inglês (ID
CARD - cartão de identidade) e
posteriormente se apresentar em
sala de aula.

Obs: Os alunos utilizarão o app
“Hand Talk”(app para o
aprendizado de língua de sinais
americana)  em casa .

Cada aluno do grupo deve se apresentar em
inglês (nome e sobrenome, data de
nascimento e série ) ,  língua de sinais
americana ASL (apenas o nome).

A nota será composta pelos seguintes
critérios:
3,0 - Envolvimento na confecção do trabalho
ao longo das aulas.
3,0 - A aparência do trabalho final.
4,0 - Apresentação em inglês/ASL no dia
designado.
(Será avaliado o esforço do aluno em
apresentar a sua parte em inglês e língua de
sinais americana - ASL ).

AV2 28/03 10,00

-Greetings
-Personal pronouns and
possessive adjectives.
- Verb to be (affirmative form)

Prova individual e sem consulta

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


