
DATA DISCIPLINA CONTEÚDO – AV2

Língua 

Portuguesa 

Preposições, - Conceito e estrutura ( revisão) exercícios no caderno e livro pp.209 a 212; Artigos - Conceito e 

estrutura ( revisão) exercícios no caderno e livro pp.186 a 193; Numerais-- Conceito e estrutura ( revisão) 

exercícios no caderno e livro pp.178 a 183;

Redação
Anúncio de Campanha- Gênero jornalístico que informa fatos aos interlocutores; Livro pp. 203 a 

206;Almanaque pp.43 a 46;

Ciência Formado da terra – cap. 19; O ciclo da vida – cap.20;Págs.: 236 a 246

Ed. Física 
PARTICIPAÇÃO DAS OLIMPIADAS: COMPROMETIMENTO DAS EQUIPES DENTRO DAS PROPOSTAS DE AULAS; 

ASPECTOS ATITUDINAIS; RESPEITO AS REGRAS E AO REGULAMENTO DAS OLIMPÍADAS; ASSIDUIDADE.

21/11/19 Matemática Capítulo 8 – O “x” da questão. Páginas 202 a 214. /   Capítulo 9 – Analisando informações.Páginas 216 a 240.

Historia 
Romanos e cristãos, livro capitulo 11, pagina 208 até 226. ( dez questões de múltipla escolha com valor de um 

ponto cada questão, totalizando dez pontos).

Espanhol
Vocabulário cores página 99; Verbo gustar página 106; Pronomes interrogativos páginas 107; Partes do corpo 

humano página 117

Inglês Clima (caderno páginas 98 até 103/ unidade 8 do livro didático); Verbo to like (caderno).

Geografia Atmosfera e Sistema climático da Terra (cap. 10) (páginas 160 à 175) + Conteúdo do caderno

11/ a 15/11.
AT Ensino 

Religioso

Atividade Avaliativa -2 

Caça-palavras Bíblico – “Deus é Fiel” Provérbios 11 – páginas 16 e 17. 

12 e 14/11 AT ARTE  Fazer a releitura do quadro paisagem com touro no canson A4 (colorido)

4º BIMESTRE 2019 -  6º ANO A

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.

A
V

2

18/11/19

Nas disciplinas abaixo haverá Atividades Avaliativas no decorrer do bimestre durante as aulas.

O aluno que faltar no dia da avaliação, deverá fazer o requerimento para realizar a avaliação substitutiva, pagar a taxa de R$ 40,00 na tesouraria ou 

apresentar atestado médico ao SOE. 

        SUBSTITUTIVA AV2: 27/11/19  -  Data limite para apresentação de atestado médico e único dia para pagamento 26/11/19.                                                                                                                                                                                                                       

Caso não seja efetuado o pagamento ou apresentado o atestado médico até a data acima, o aluno será encaminhado automaticamente para a recuperação.

25/11/19

Paradidático do bimestre: O Dia em que a aguá acabou / Deniz Cruz – CPB

22/11/19

19/11/19

CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES

Colégio Adventista de Diadema
Rua Manoel da Nóbrega, 400 - Centro - Diadema Tel. 4099-6800 

diadema@ucb.org.br



DISCIPLINA

Português

Redação
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Ciências

Ensino 

Religioso

Arte

Ed. Física

CRONOGRAMA DE PRODUTIVIDADE - 4º BIMESTRE 
CONTEÚDO

Atividade de Classe e Casa: 3,0.Atividades Gerais:CRITÉRIOS DE CORREÇÃO:2.0.Interjeição e Locuções Interjetivas- conceito e estrutura das Interjeições, exprimem 

sentimento, emoções /Conjunções– conceito e estrutura – das conjunções junto as frases e textos. As atividades serão realizadas em sala de aula individualmente, o 

aluno receberá a pontuação, conforme os números de acertos.CRITÉRIOS DE CORREÇÃO:2.0.Preposições, - Conceito e estrutura ( revisão)/ Artigos - Conceito e 

estrutura ( revisão/ Numerais-- Conceito e estrutura.As atividades serão realizadas em sala de aula individualmente, o aluno receberá a pontuação, conforme os  

números de acertos.CRITÉRIOS DE CORREÇÃO:	2.0.Exercícios de Fixação – Conceituar o que são Interjeição e Locução.Lista de exercícios - Atividade de 

Produtividade.Simulado 1,0

Atividade de Classe e Casa: 3,0.Textos bíblicos para leitura e interpretação “unidade 04”3,0.Descobrindo os significados das palavras da unidade 04.4,0.Livro didático 

e atividades no caderno.Atividades Gerais:CRITÉRIOS DE CORREÇÃO:Avaliação 1 – Será realizado um questionário bíblico, contendo dez questões dissertativas; no 

valor de (1.0) ponto cada questão.OBS: Os alunos estarão em duplas no dia da atividade, e usarão a Bíblia para responder o questionário avaliativo (10 pontos).Data 

da aplicação: Semana 14/10 a 18/10.CRITÉRIOS DE CORREÇÃO:Avaliação 2 - Caça-palavras Bíblico com 24 palavras.CRITÉRIOS DE CORREÇÃO:OBS: Esta atividade 

estará dividida em dois momentos, o primeiro a resolução do caça-palavras (5.0).CRITÉRIOS DE CORREÇÃO: No segundo momento, a pesquisa do significado das 

palavras do caça-palavras com uso do dicionário de português (5.0)Data da aplicação:Semana 11/11 a 15/11.SIMULADO:1,0	

Atividade de Classe e Casa: 3,0.Atividades Gerais:CRITÉRIOS DE CORREÇÃO:2.0 	Notícia e reportagem-Gênero jornalístico que informa fatos aos interlocutores. 

(Produção de Texto e exercícios/ Atividade Avaliativa); As atividades serão realizadas em sala de aula individualmente, o aluno receberá a pontuação, conforme os 

números de acertos.CRITÉRIOS DE CORREÇÃO:2.0 Anúncio de Campanha- Gênero jornalístico que informa fatos aos interlocutores  (Produção de Texto e exercícios/ 

Atividade Avaliativa); As atividades serão realizadas em sala de aula individualmente, o aluno receberá a pontuação, conforme os  números de acertos .CRITÉRIOS DE 

CORREÇÃO:2.0 Livro Paradidático O dia em que a água acabou, desenvolver o hábito de leitura e interpretação, individual e em grupo.  As atividades serão realizadas 

em sala de aula individualmente, o aluno receberá a pontuação, conforme os números de acertos.Simulado 1,0

Atividade de Classe e Casa: 3,0.Livro capitulo 10/11/12 e Caderno, incluindo pesquisas.Atividade xerocada os romanos 14/10	.1,0.Questões dissertativas sobre o 

império romano, será analisado coesão e coerência em cada resposta pertinente ao tema.Atividades Gerais:CRITÉRIOS DE CORREÇÃO:Descreva os critérios de 

correção de cada atividade proposta.Atividade xerocada pão e circo.18/10.1,0.Serão três questões de cunho político no período romano, o aluno deverá ser capaz de 

compreender e contextualizar com os problemas brasileiros.CRITÉRIOS DE CORREÇÃO:Roteiro de estudos para prova av1 e AV2. 21/10. 1,0. E 21/11.1,0. Serão dez 

questões dissertativas relativas com o tema da avaliação, cada questão tem valor de 0,10 pontos totalizando 1 ponto. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO: Simulado de 

história.10/12.1,0.Bárbaros e bizantinos, dez questões de múltipla escolha com valor de um ponto cada. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO:Fundação de partido político, 

trabalho realizado em grupo.05/12.2,0.O grupo durante a aula deverá ser capaz de construir um slogan, proposta de governo e ainda apresentar a proposta para a 

sala.Será analisado:Slogan – 0,5 ponto Proposta- 0,5 ponto

Apresentação- 0,5 ponto e Capacidade de organização-0,5 ponto. .Simulado:1,0

Atividade de Classe e Casa: 3,0.Exercícios do livro didático e atividades complementares no caderno.Atividades Gerais:Atividade Avaliativa	de 11/11 até 

14/11.3,0.Atividade de interpretação de texto. Será dada uma folha xerocada a cada aluno com um texto seguido de cinco questões. 

Correção: Valor de cada questão 0,6.Ditado	de 4/11 até 8/11.4,0.Para a prática do “listening”, “speaking” e “writing”, o professor falará oito matérias escolares que se 

encontram no livro didático, estudadas no SCHEDULE. Esta atividade avaliativa será realizada na folha pautada do colégio. Os alunos estudarão previamente e na data 

marcada acontecerá a atividade. Correção: Escrita dos vocábulos em inglês após a pronúncia do professor dos mesmos também em inglês. Cada palavra valerá 0,5 

ponto, contemplando o total indicativo de 4,0 pontos.  Simulado:1,0

Atividade de Classe e Casa: 3,0. Atividades Gerais: LISTA DE EXERCÍCIOS 1 SEMANA QUE ANTECEDE A P1 2,0. CLASSIFICAÇÃO DAS NUVENS 

• Individual; • Material: Cartolina ou material do mesmo tamanho, algodão e cola; çççç Valor: 3,0.3,0. LISTA DE EXERCÍCIOS 2 SEMANA QUE ANTECEDE A P2. 2,0. 

CRITÉRIOS DE CORREÇÃO: Trabalho “Classificação Das Nuvens”:• Individual; Material: Cartolina ou material do mesmo tamanho, algodão e cola. Valor: 3,0. Listas de 

exercícios: •Individual • Manuscrito • No caderno

•Valor: 2,0 cada lista • Uma parte da resolução dos exercícios acontecerá em sala, a outra parte deverá ser finalizada em casa. 

• Correção coletiva em sala de aula com retomada do conteúdo, esclarecimentos de dúvidas e revisão para a prova. Simulado:1,0P
ro
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Atividade de Classe e Casa: 3,0.Atividades Gerais:Trabalho: Brinquedo sustentável.7,0 Os alunos deverão montar um brinquedo ou objeto com materiais 

recicláveis;Atividade individual;Valor (7,0), segunda data (6,0)  CRITÉRIOS DE CORREÇÃO:Entrega de roteiro com: •Capa (0,5 ponto) •Introdução – Explicação sobre o 

objeto escolhido (0,5 pontos) •Desenvolvimento – Descrição, lista de materiais, passo a passo, explicação de como utilizar. (1,0 pontos) Trabalho prático: •Entrega 

(2,0 pontos) •Apresentação do brinquedo/objeto (1,0 pontos) •Criatividade / capricho: (1,0) • Pontualidade na entrega do trabalho: (1,0) Simulado:1,0

Atividade de Classe e Casa:3,0 Atividades diárias no livro e caderno.Atividades Gerais:Capa do 4º bimestre.2,0 Desenho de abertura do 4º bimestre

Releitura Pantomima.2,5 Releitura palhaço em Paris.Palavras Ilustradas.2,5 Ilustrar as palavras passadas em sala.Simulado:1,0

Atividades Gerais:A CADA AULA OS ALUNOS SERÃO AVALIADOS DE ACORDO COM O COMPROMETIMENTO DELE COM A AULA, LEVANDO EM CONTA SE ELE ESTÁ 

PARTICIPANDO DE FORMA ATIVA E SE ENVOLVENDO COM A ATIVIDADE PROPOSTA. ASPECTOS ATITUDINAIS, ASSIDUIDADE, SE ESTÁ FAZENDO A ATIVIDADE 

ATIVAMENTE OU SE RECUSA A PARTICIPAR, SÃO ITENS QUE ESTÃO SENDO AVALIADOS.

Atividade de Classe e Casa:3,0 Livro unidades 7 e 8.Atividades Gerais:Trabalho.29 e 31/10.7,0.Criar um texto publicitário será explicado com mais detalhes em sala de 

aula.CRITÉRIOS DE CORREÇÃO:1,0.CAPA;CRITÉRIOS DE CORREÇÃO:1,0.Desenho.CRITÉRIOS DE CORREÇÃO:4,0.Escrito em espanhol.

CRITÉRIOS DE CORREÇÃO:1,0.Pontualidade na data de entrega.CRITÉRIOS DE CORREÇÃO:Sugestão de material: folha sulfite ou canson .Simulado:1,0

Atividade de Classe e Casa: 3,0.Conteúdo e exercícios aplicados em lousa e livro;.Atividades Gerais:AT1 – O mundo das formas geométricas.	Outubro.3,0.Lista de 

exercícios relacionados ao conteúdo aplicado das páginas 116 a 168.CRITÉRIOS DE CORREÇÃO:Resolução de exercícios em sala de aula.AT2 – O “x” da questão. 

Novembro.3,0 Lista de exercícios relacionados ao conteúdo aplicado das páginas 202 a 240.

CRITÉRIOS DE CORREÇÃO:	Resolução de exercícios em sala de aula.AT3 – Montando sólidos.Outubro.1,0.Trabalho com material MMP – montagem de sólidos 

geométricos.CRITÉRIOS DE CORREÇÃO:	Montagem de sólidos geométricos em casa para entrega em data prevista. 

Trabalho em grupo – 4 pessoas (máximo)  MMP 4º bimestre.Material MMP utilizado nas aulas periodicamente ..SIMULADO:1,0	


