
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

DIVERSIFICADA 

DATA DISCIPLINAS PESO 

24/04 
História, Espanhol, Matemática e 

Ensino Religioso 
2,0 

25/04 
História, Espanhol, Matemática e 

Artes  

 
2,0 

 

26/04 Geometria e Inglês 
 

2,0 

27/04 Ensino Religioso e Inglês 
 

2,0 

02/05 Geografia 
 

2,0 

03/05 Ciências, Português e Inglês 
 

2,0 

04/05 Inglês 
 

2,0 

07/05 Espanhol 
 

2,0 

08/05 Redação 
 

2,0 

09/05 Redação 
 

2,0 

DIVERSIFICADA 
PROGRAMAÇÃO 

I CICLO 

6º ANO 

FREI HÉLIO 

DIRETOR 

 

MARIA DAS GRAÇAS PASSOS 

COORDENADORA 

IDENTIDADE COM A EDUCAÇÃO 
PREZADO(A) ESTUDANTE 

Todas as pessoas nascem com o potencial 
das oito inteligências, porém em condições 
ambientais (amigos, família, localidade), elas 

recebem estímulos para o desenvolvimento 
de apenas uma ou duas inteligências. 
Na escola, por exemplo, as crianças são 

estimuladas a desenvolver, quase que 
exclusivamente, as inteligências linguísticas 
e lógico-matemática, o que traz um debate 

sobre a necessidade de mudança no 
paradigma educacional. 

 

OBSERVAÇÕES: 

DIVERSIFICADAS: 
VALOR: 2,0 PONTOS; 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 24/04 A 09/05 

AVALIAÇÕES 



 
 

 

 
 
 
DIVERSIFICADA 

- Paradidático: Anne Frank 

 Gêneros textuais: Diário e História em 

quadrinhos. 

- Procedimentos:  

 A partir da leitura do paradidático “Anne 

Frank”, os alunos vão estudar o gênero 

diário e entender como ele se organiza. 

 Os estudantes escreverão, em dupla, uma 

história em quadrinhos contando como 

seria a vida de Anne Frank caso a família 

dela não tivesse sido descoberta pela 

Gestapo. 

 A produção será feita em sala, com o 

acompanhamento da professora.  

- Critérios: 

 Organização do texto 

 Grafia 

 Criatividade  

 Contextualização com os aspectos 

discutidos em sala  

 
 

 

 

 

DIVERSIFICADA: 

- Campanha da Fraternidade 2018 

 Fraternidade e superação da 

violência 

- Procedimentos: 

Lema: Fazer o bem faz bem. 

- Projeto: Tema: O Ensino Religioso e a 

violência dos valores essenciais.  

 O trabalho poderá ser: Criação e 

apresentação de poemas, 

dramatização, vídeo, música, entre 

outros.  

- Critérios:  

 Participação e interesse do aluno na 

elaboração e apresentação do 

trabalho. 

 Assiduidade e disciplina durante as 

aulas e apresentações de trabalho 

 Criatividade e conhecimento sobre o 

tema. 

 
 
 

 

 

DIVERSIFICADA: 

- Assuntos: 

- School subjects 

 Basic adjectives 

 Be: affirmative/ negative 

- Nationalities  

 Family  

 Be: questions and short answers 

 Information questions 

 Possessive adjectives 

 Possessive’s or s’ 

- Procedimentos:  

 1. Oral activity: Produção de um pequeno vídeo 

com um ou mais temas trabalhados. 

 2. Listening activity. 

- Critérios: 

 Utilização do vocabulário e das estruturas 

adequadas no roteiro e vídeo 

 Utilização dos conhecimentos e informações 

sobre o tema apresentado 

 Capacidade de expresser-se oralmente com 

outros falantes com ritmo e entonação 

adequada 

       
 

 

 

DIVERSIFICADA: 

- Sistemas de numeração 

 Sistema de numeração romano 

 Código de barras, operações com 

números naturais. 

 Código QR 

- Procedimentos:  

 Textos relacionados à história do 

sistema numérico: egípcio, romano, 

mesopotâmio e maia. 

 Recursos tecnológicos: computador, 

vídeo (origem dos sistemas de 

numeração), slide.  

 Jogo: Batalha das civilizações. 

 Oficinas para compreensão de código de 

barras e código QR. 

 Resolução de listas no formato QR.  

 
 

 

 

 

DIVERSIFICADA: 

- Arte na Pré-História  

 Pintura e Escultura 

- Procedimentos:  

 O estudante irá assistir ao vídeo “Tempo das 

Cavernas”. 

 Responder questionário. 

 No caderno de desenho reproduzir á história do 

curta. 

- Critérios:  

 Ser fiel ao tema 

 Resolução do questionário 

 

 
 

DIVERSIFICADA: 
- Introdução ao estudo da História 

 O trabalho dos historiados 

 O tempo e a história 

- As origens do ser humano 

 A evolução do ser humano 

 A vida humana no Paleolítico 

- Procedimentos: 

 Uma atividade avaliativa utilizando o 

Código de Barra do aplicativo QR CODE 

Reader. Os conteúdos envolvidos 

deverão ser explanados a priori nas 

aulas. Todos os alunos devem baixar o 

aplicativo QR CODE Reader para 

identificar as tarefas.  

 Os alunos responderão a atividade em 

dupla utilizando o celular para identificar 

a pergunta que está apresentada em 

Código de Barra.  

- Critérios:  

 Organização, comprometimento e 

postura 

 Nível de conhecimento dos conteúdos 

estudados.  

 
 
 
DIVERSIFICADA. 

- Atividade de culminância do Projeto de 

leituras e escritas Tecendo identidades 

 Entre tantas diferenças, quem sou eu? 

- Procedimentos: 

 Elaboração e exposição de um 

“autorretrato”. A partir da associação da 

linguagem verbal e não verbal, os 

discentes vão construir um texto, que 

será apresentado ao lado de uma selfie, 

no qual eles colocarão informações que 

consideram relevantes para que as 

pessoas saibam sobre eles. 

- Critérios: 

 Assiduidade no cumprimento da tarefa 

 Adequação à atividade solicitada 

 Organização e empenho durante a realização 

da atividade 

 
 

 

 
 
 
DIVERSIFICADA: 
- Formas de saludar 

- Procedimentos:  

 Serão elaboradas atividades e tarefas 

contendo enigmas para o caça tesouro 

no Código de Barra. 

- Critérios: 

 Interpretar os conteúdos e os enigmas 

presentes nos Códigos de barra, 

analisando as perguntas e tarefas 

 Reconhecer que o celular pode ser 

utilizado como ferramenta de 

avaliação 

 Interpretar e responder as perguntas 

que estão ocultas no Código de Barra 

 

 

  
 
DIVERSIFICADA: 

- Conceitos primitivos da geometria, 

Semirreta, segmento e polígonos 

 O ponto, a reta e o plano 

 Semirreta e segmentos de reta 

 Ângulos 

 Linhas poligonais 

 Polígonos convexos e côncavos 

 Elementos e classificação dos 

polígonos 

- Procedimentos:  

 Com o objetivo de enriquecer e 

aprimorar os estudos de Geometria, 

elaboramos um projeto de confecção 

de pipas. 

 Os alunos irão pesquisar sobre a 

história das pipas e como 

confeccioná-las. 

 As pipas serão confeccionadas pelos 

próprios alunos, durante as aulas de 

geometria. 

 Em um terceiro momento, iremos 

utilizar as pipas, construídas pelos 

alunos, para consolidar algumas 

noções geométricas. 

 Por fim, a culminância acontecerá no 

estacionamento da escola, onde os 

alunos irão empinar as pipas.  

 - Critérios:  

 A avaliação será feita de acordo a 

confecção da pipa e a participação em 

todas as etapas da atividade.  

 Parte teórica: 1,0; parte prática: 1,0. 

 
 
 

 
 
DIVERSIFICADA: 
- Biomas Brasileiros 

 Caatinga 
 Cerrado 
 Mata Atlântica 
 Floresta Amazônica  
 Mata das Araucárias 
 Pampas 
 Pantanal 

- Procedimentos: 
 A turma será dividida em 6 grupos 

em sala de aula 
 Os temas serão sorteados 
 Cada grupo deverá: realizar 

pesquisa de fundamentação 
teórica sobre o tema sorteado; 
Confeccionar cartaz para 
exposição da apresentação. Nos 
cartazes deve conter: principais 
características do bioma 
estudado; informações sobre a 
flora e a fauna; mapa do território 
brasileiro destacando o bioma, 
imagens e curiosidades. 

 Apresentar para a turma o 
produto final do seu trabalho na 
forma de seminário.  
 

 

 
 

DIVERSIFICADA: 

- Bingo geográfico 

- Sociedade e Natureza: o espaço do 

desequilíbrio e do desenvolvimento 

sustentável 

 Relações entre os elementos 

da natureza 

 Recursos naturais renováveis 

e não renováveis  

- Procedimentos: 

 Os alunos receberão uma 

cartela de números de 1 a 20. 

 Cada número representa uma 

assertiva que será ditada pelo 

professor. 

 Os alunos deverão avaliar as 

assertivas se verdadeiras ou 

falsas e registrar na cartela. 

 O vencedor será aquele que 

acertar o maior número de 

assertivas. 

- Materiais necessários: 

 Cartelas numeradas (bingo) 

 Caneta azul/preta  

- Critérios:  

 Apresentação 

 Compreensão do tema 

 Trabalho em equipes 

 Pesquisa bibliográfica 

LÍNGUA PORTUGUESA INGLÊS ARTES ESPANHOL CIÊNCIAS 

ENSINO RELIGIOSO MATEMÁTICA 

HISTÓRIA 

GEOMETRIA 

GEOGRAFIA 

REDAÇÃO 



 


