
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERSIFICADA 

DATA DISCIPLINAS PESO 

07/08 
6º A e C – História/ 6º B – Inglês/  

6º C – Ensino Religioso  
1,0 

08/08 6º B – História/ 6º A – Geometria  

 
1,0 

 

09/08 6º B e C – Geometria/ 6º A - Inglês 

 
1,0 

10/08 
6º C – Inglês/ 6º A e B – Ensino 

Religioso/ 6º A, B e C – Geografia/ 

6º C - Arte 

 
1,0 

13/08 
6º A, B e C – Língua Portuguesa/  

6º A e B – Espanhol  

 
1,0 

14/08 
6º A e B – Língua Portuguesa/ 6º 

A – Redação/ 6º A e B - Arte 

 
1,0 

15/08 
6º A – Matemática/ 6º C – 

Espanhol/ 6º B e C- Redação  

 
1,0 

16/08 
6º A, B e C – Matemática/ 6º A, B e 

C – Ciências  

 
1,0 

 

OBSERVAÇÕES: 

 DIVERSIFICADA: 
VALOR: 1,0 PONTO (ATIVIDADE 

DIVERSIFICADA) MAIS 1,0 PONTO 

(MOSTRA DE CIÊNCIAS). 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 07/08 A 

16/08 

AVALIAÇÕES 

FREI HÉLIO 

DIRETOR 

 

MARIA DAS GRAÇAS PASSOS 

COORDENADORA 

DIVERSIFICADA 
PROGRAMAÇÃO 

II CICLO 
DIVERSIFICADA 

PROGRAMAÇÃO 

II CICLO DIVERSIFICADA 
PROGRAMAÇÃO 

II CICLO 

DIVERSIFICADA 
PROGRAMAÇÃO 

II CICLO 

DIVERSIFICADA 
PROGRAMAÇÃO 

II CICLO 

DIVERSIFICADA 
PROGRAMAÇÃO 

II CICLO 

DIVERSIFICADA 
PROGRAMAÇÃO 

II CICLO 

6º ANO 

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. 

 



 

 
 

 
 

 
 DIVERSIFICADA: 

- Paradidático: Crianças na escuridão 
 Tipologia narrativa  

- Procedimentos: 
 

 A partir da leitura da obra os alunos 
farão um levantamento de dados 
atuais sobre crianças e jovens que 
vivem nas ruas. A coleta de dados 
servirá para respaldar o debate que 
será desenvolvido em sala de aula. 
 

 Serão exibidos dois curtas do 
documentário Crianças invisíveis 
(2006), os alunos deverão comparar as 
histórias do vídeo com as do livro. 

 
 A proposta é que os alunos se dividam 

em equipes e montem uma 
apresentação (seminário ou 
dramatização) sobre o livro, 
inspirando-se nos debates 
desenvolvidos e nos recursos 
disponibilizados durantes as aulas 
(filmes, dados, entre outros). 

- Critérios: 
 

 Serão avaliados a postura, a 
organização do seminário ou 
dramatização, a criatividade e o 
domínio do conteúdo.  
 

 
 

 

 DIVERSIFICADA: 

- Mostra de Ciências  
 Conforme o tema da Mostra de 

Ciências  

- Procedimentos:  
 

 Elaborar de acordo com a 

proposta da mostra de ciências  
- 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: 

- Interests 
- Abilities 
- Possessions 
- Action verbs  

 Possessions 
 Action verbs  

- Procedimentos: 
 Em sala e com orientação do professor 

os alunos devem produzir um roteiro 
com um ou mais temas apresentados 

 Após a aprovação do roteiro pelo 
professor, os alunos deverão produzir 
um pequeno video ou dramatização 
utilizando o roteiro citado 

- Critérios: 
 Utilização do vocabulário e das 

estruturas adequadas no roteiro e 
vídeo  

 Utilização dos conhecimentos e 
informações do tema apresentado  

 Capacidade de expresser-se oralmente 
com outros falantes com ritmo e 
entonação adequada  

       
 

 
 

 

 DIVERSIFICADA: 

 

- Mostra de Ciências  

- Operações com frações 
- Procedimentos: 

 Os conteúdos envolvidos deverão 

ser resolvidos em sala. 
 Os alunos farão um resumo sobre 

as operações com frações 

 Os alunos deverão, em grupos de 
quatro, construir um mapa 
conceitual.  

- Critérios: 
 Organização da equipe  
 Nível de conhecimento dos 

conteúdos estudados  
 Análise e apresentações do mapa 

conceitual 

 
 

 
 

 

 DIVERSIFICADA: 
 

- Cores 
 Primárias, secundárias, terciarias, cores 

quentes e frias.  
- Procedimentos: 

 Pesquisar sobre Alfredo Volpi 

 Colar uma obra do artista pesquisado  
 Realizar análise da obra 
 No caderno de desenho, criar uma releitura 

com base na obra escolhida. 
- Critérios: 

 Não fugir do tema 
 Usar cores na releitura 
 Pesquisa escrita ou impressa 

 

 
 

 
 DIVERSIFICADA: 

 
- Atividade diversificada (em anexo). 
-  Mostra de ciências 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DIVERSIFICADA: 

 

- Atividade de culminância do Projeto de leituras 

e escritas Tecendo identidades  

 Entre tantas diferenças, como viver com o 

outro? 

- Procedimentos: 

 Elaboração e exposição de uma 

“entrevista” escrita. Os discentes 

escolherão uma pessoa de seu convívio 

(preferencialmente um familiar ou amigo) e 

elaboração perguntas direcionadas para 

questões como relações sociais, tolerância 

e o respeito às diferenças. 

 
 

 
 
 

 DIVERSIFICADA: 

- Paradidático Neruda@hamlet 

 Globalização  
- Procedimentos:  

  Elaborar com dados previamente 
colhidos pelos alunos para a construção 
do chat  

- Critérios:  
 Elaborar um chat com os requisitos 

preestabelecidos  

 Reconhecer sinais decodificados 
 Interpretar e seguir os passos da 

pesquisa 

 

  
 

 DIVERSIFICADA: 

- Unidade de medida de comprimento 
- Unidade de medida de tempo  

 Leitura das unidades de medidas de 
comprimento 

 Transformação das unidades de medidas 
de comprimento  

 Perímetro de um polígono 
 Medidas de tempo 

- Procedimentos:  
 A turma será dividida em equipes 
 Cada equipe ficará responsável por um 

subtópico 
 As equipes deverão abordar o seu 

subtópico em uma apresentação de 10 
min 

 As equipes poderão usar qualquer meio 
para apresentar: aula expositiva, vídeos, 
slides, entre outros.  

 Cada equipe apresentará sua produção na 
data pré-definida. 

- Critérios: 

 Consistência argumentativa 
(contextualização, questionamentos, 
exemplificações, dados, informações) 

 Adequação do material didático ao 
conteúdo 

 Clareza, objetividade e comunicabilidade. 
 Linguagem: 

adequação, com correção, fluência e 
dicção. 
Adequação ao tempo disponível 

 
 
 
 
 

 DIVERSIFICADA: 

 
- Tratamentos da Água  
- Procedimentos: 

 Aula experimental – Funcionamento de 
uma Estação de Tratamento da Água – 
E.T.A. 

 Os alunos serão organizados em grupos 
e receberão um roteiro com os 
procedimentos, bem como os materiais 
necessários para a realização dos 
procedimentos sobre o tema proposto.  

- Critérios: 
 A avaliação consistirá na análise dos 

procedimentos realizados e das 
respostas aos questionamentos 
propostos no roteiro da aula 
experimental. 

 

 
 

 
 
 

 DIVERSIFICADA: 

- Sociedade, relevo e solo. 
- Procedimentos: 

 Exposição de Banner 
 O professor fornece ao participante o 

tema de estudo 
 Serão divididos os grupos  
 Os grupos tirarão fotografias que 

mostrem a relação da sociedade com 
o relevo e o solo 

 Cada grupo faz a montagem do 
banner 

 A exposição será realizada no pátio 
do colégio  

- Critérios: 
 Serão avaliados: montagem, 

apresentação, compreensão do tema, 
trabalho em equipe, pesquisa 
bibliográfica. 
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ATIVIDADE DIVERSIFICADA – História – 6º ano 

 
Trechos do filme “A Múmia”, como estratégias de ensino. 

 

 
CONTEÚDOS 
 
Egito Antigo 

 
SUBTÓPICOS 
 

 Egito: a 
civilização do 
Nilo. 
 

 O faraó e seu 
povo. 

 

 A religião e a 
escrita no Egito. 

 

 
O QUE ESPERA QUE 
O ALUNO 
APRENDA?  
 
 Descrever a 

singularidade da 
civilização egípcia, 
avaliando a 
importância do Rio 
Nilo na política e na 
religião para o 
desenvolvimento 
dessa civilização. 
 

 Identificar a noção 
de poder e de 
representação 
dessa civilização, 
tendo como 
matéria-prima a 
política e os deuses 
no Egito Antigo. 

 
 Reconhecer que o 

processo de 
mumificação dos 
faraós estava 
associado à 
religião, ao poder 
econômico e ao 
poder político e 
social. 

 
Descrição do produto final:  
 
Apresentação de várias modalidades 

Como vai fazer?  
Projeção do filme “A Múmia” 
Pensando sobre as antigas civilizações da África e 
do Oriente, percebemos o quanto os currículos 
escolares se eximem de uma abordagem mais 
aprofundada sobre tais povos. 
O Egito já serviu de inspiração para diversos filmes. 
O filme “A Múmia” (1999), de Stephen Sommers, é 
uma boa oportunidade de inserir os discentes em 
uma viagem à fascinante terra dos faraós.  
Os trechos do filme “A Múmia” foram selecionados 
após uma análise minuciosa de todo o filme, 
relacionando-o aos aspectos históricos que se 
propõe abordar neste material. 
 
TRECHO 1: Pirâmides (0 min até 3 min) 
 
Proposta de atividade: será feita a leitura do texto 
que se refere às pirâmides, que faz parte do 
conteúdo no livro didático.  
 
Problematização: levar os alunos a analisarem se 
as pirâmides se destinavam a abrigar os corpos 
mumificados dos faraós e seus tesouros. Deverão 
conseguir compreender que para os egípcios a 
alma era imortal e o faraó, um deus, e que, no seu 
devido tempo, as almas são imortais. 
 
TRECHO 2: Mumificação (39 min até 48 min) 
 
Problematização: os alunos devem ser levados a 
pensar que todo o processo de mumificação tinha 
como objetivo assegurar que o corpo estivesse 
conservado e tivesse tudo o que precisaria para a 
vida futura, inclusive comida, suas próprias roupas, 
cosméticos e jogos.  
 



 
TRECHO 3: Livro dos Mortos (53 até 1h1min) 
 
Problematização: os alunos devem ser instigados 
a pesquisar como surgiu o Livro dos Mortos, de que 
forma o processo do medo e da religião culminou 
com o culto dos mortos e, posteriormente com o                                                                                           
. 
 
Livro, o sistema de escrita egípcia: como surgiu a 
escrita e qual o impacto desta descoberta para a 
humanidade. 
 
TRECHO 4: A Múmia (1h11min até 1h19min) 
 
Proposta de atividade: o aluno deverá pesquisar o 
que eram os jarros sagrados, o que continham e o 
que significavam para o povo egípcio; bem como a 
localização do Cairo no Egito e, 
consequentemente, na África. 
 
Problematização: os discentes devem ser levados 
a refletir sobre os artefatos que ficavam nas 
pirâmides (jarros sagrados, sarcófagos, pertences 
do morto, etc.), e a sua importância e significado 
para a crença dos egípcios na vida após a morte; e 
que, embora nem sempre lembrado, o Egito fica no 
continente africano. 
 
TRECHO 5: As riquezas (1h38min até 1h40min) 
 
Problematização: deverão entender como os 
aspectos religiosos da cultura post mortem egípcia 
estão relacionados ao faraó, às pirâmides e às 
suas riquezas. 
 
Onde? 

 Escola – sala de informática e sala de aula. 
 
 
As orientações necessárias – passo a passo 
para ser postado no site e agenda online 

 Os alunos receberão as orientações em folha 
impressa. 

 
Forma de apresentação/finalização 
Cada equipe fica responsável por atividade. 
 



 
ATIVIDADE 1: Estudo Dirigido 
Antes do contato dos alunos com os trechos 
selecionados do filme “A Múmia”, eles deverão ser 
instigadas a pesquisar em livros, revistas e na web 
informações relacionadas ao Egito Antigo, 
conforme sugestões citadas aqui e encontradas 
nas referências. 
Os alunos serão distribuídos em equipes, sendo 
que cada uma ficará responsável por uma temática 
específica relacionada aos trechos do filme, como: 
política e sociedade, religião, escrita, mumificação,  
arte, arquitetura, entre outros. 
Apresentação em slides. 
 
ATIVIDADE 2: Análise dos trechos 
Após cada trecho exibido, os alunos serão levados 
a discutir e analisar as problematizações 
levantadas pelo docente, relacionando-as com a 
pesquisa feita anteriormente. 
Em grupo, os alunos farão suas análises e registros 
para compartilharem oralmente com a classe em 
uma apresentação de Seminário. 
 
ATIVIDADE 3: Mapa conceitual 
Os alunos deverão ser orientados a construir um 
mapa conceitual sobre o Egito Antigo a partir da 
pesquisa e da análise dos trechos do filme “A 
Múmia”. 
Elaboração de um mapa conceitual.  
 
 
 
ATIVIDADE: 4  criar um ZAP - Mumizap 
Os alunos serão avaliados de acordo com a 
contribuição e pertinência ao tema e ao contexto 
histórico das postagens de imagens, textos, vídeos 
e jogos, e também os comentários feitos pelos 
alunos. 
 
Criar e alimentar o Mumizap 
Para finalizar o processo avaliativo, será 
solicitado aos discentes que escrevam algumas 
linhas sobre como consideram a sua 
participação e aprendizagem deste conteúdo. 
 
Critérios de Avaliação. 
 



 
 

 

 Produção em sala (compromisso). 

 Responsabilidade no cumprir as tarefas. 

 Apresentação (domínio do conteúdo). 
 


