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PROGRAMAÇÃO 
 

I CICLO 
 

 

   6º ANO 
 
 
 

IDENTIDADE COM A EDUCAÇÃO 
 

PREZADO(A) ESTUDANTE 
 

“Não existem sonhos impossíveis para aqueles que 
realmente acreditam que o poder realizador reside no 

interior de cada ser humano. Sempre que alguém descobre 
esse poder, algo antes considerado impossível se torna 

realidade.” (Albert Einstein) 
 

 
 

 

 

 

 

DIVERSIFICADA 

DATA DISCIPLINAS PESO 

25/03 Ciências - 6º A(M) 2,0 

26/03 

Ciências - 6º B 
História - 6º A(M) / B / C  

Espanhol – 6º A(V) 

Arte - 6º A(M) / A(V) / C 

2,0 

27/03 
História - 6º A(M) / A(V) / B / C  

E. Religioso – 6º A(V) / C 
2,0 

28/03 
Ciências – 6º A(V) 

Matemática – 6º A(M) / A(V) / B / C 
Espanhol – 6º A(M) / B / C 

2,0 

29/03 

Matemática – 6º A(M) 
Ciências – 6º C / Geometria – 6º A(V) 

Arte – 6º B  

E. Religioso – 6º A(M) / B 

2,0 

01/04 
Geometria – 6º A(M) / C 

 Inglês – 6º A(V) 
2,0 

02/04 
Espanhol – 6º A (V) 

Arte 6º A(M) / A(V) / C 
Inglês – 6º B / C 

2,0 

03/04 
E. Religioso – 6º A(V) / C 

Geografia – 6º A(M) / B / C 
2,0 

04/04 
Espanhol – 6º A(M) / B / C 
Geometria – 6º A(M) / B / C 

 Inglês - 6º A(M) / Redação – 6º C 
2,0 

05/04 
Arte – 6º B 

E. Religioso – 6º A(M) / B 
Geografia – 6º A(V) 

2,0 

08/04 Redação – 6º A(V) / B / C 2,0 

10/04 Redação – 6º B 2,0 

12/04 Redação – 6º A (M) 2,0 

16/04 Português – 6º A(V) 2,0 

17/04 Português – 6º A(M) / B / C 2,0 

 



 

 
 

 
 DIVERSIFICADA: 

 

- Paradidático: Anne Frank 

 Gêneros textuais: Diário e Carta  

- Procedimentos: 

 A partir da leitura do paradidático “Anne 

Frank”, os alunos vão estudar o gênero 

diário e entender como ele se organiza.  

 Espera-se que o aluno conheça a história 

da família de Anne Frank. 

 Os estudantes escreverão uma carta para 

Anne Frank, falando um pouco sobre o 

que eles acharam da história da garota e 

contextualizando com a 

contemporaneidade.  

 A produção deverá ser feita em sala, 

acompanhamento da professora.  

- Critérios: 

 Organização do texto 

 Grafia 

 Criatividade  

 Contextualização com os aspectos 

discutidos em sala  

 

 

 DIVERSIFICADA: 

 

- Crenças religiosas e filosofia de vida 

 Campanha da Fraternidade 2019 

 Livro: Somos todos diferentes – 

Convivendo com a Diversidade do 

Mundo 

- Procedimentos: 

 Pesquisa sobre o tema 

 Estudo dirigido  

 Elaboração de trabalho individual, em 

dupla, em trio ou em grupo 

 O trabalho poderá ser: criação e 

apresentação de poemas, 

dramatização, vídeo, música 

- 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: 

 

- School subjects  

- Basic adjectives  

- Nationalities  

- Family 

- City life  

- In my bedroom 

- Procedimentos: 

 Em sala e com orientação do professor, os alunos 

devem produzir um roteiro com um ou mais temas 

apresentados durante o ciclo. 

 Após a aprovação do roteiro pelo professor, os 

alunos deverão produzir um pequeno vídeo  do 

professor ou 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: 

 

- Número 

 Sistemas de Numeração  

- Procedimentos:  

 Desenvolver algumas atividades utilizando a 

história da matemática com o objetivo de levar 

o aluno a compreender a construção do 

sistema de numeração decimal 

 Textos relacionados à história do sistema 

numérico: egípcio, romano, mesopotâmio, 

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 Coden 

 Culminância: construção de robô utilizando o 

sistema de código de barras QR Coden  

- Critérios: 

 Resolução de listas no formato QR 

 Apresentação do robô na aula de robótica  

 Interagir com seus pares de forma cooperativa, 

trabalhando coletivamente no planejamento e 

desenvolvimento de pesquisas para responder 

a questionamentos e na busca de soluções 

para problemas, de modo a identificar aspectos 

consensuais ou não na discussão de uma 

determinada questão, respeitando o modo de 

pensar dos colegas e aprendendo com eles 

 

 DIVERSIFICADA: 

 

- Arte abstrata 

 Abstracionismo formal  

 Abstracionismo informal  

 Abstracionismo figurativo  

 Abstracionismo geométrico  

- Procedimentos: 

 Produção de tela com temática a definir  

- Critérios: 

 Criar tela abstrata  

 Tamanho 40x30 

 Utilização de cores e técnicas variadas  

 
 DIVERSIFICADA: 

 

- Atividade diversificada (em anexo) 

- Uma atividade avaliativa utilizando o Código 

de Barra do aplicativo QR CODE Reader 

 
 DIVERSIFICADA: 

 

- Livro: “Um trem de janelas acesas” 

- Procedimentos: 

 Os alunos serão organizados em equipes e 

apresentarão temáticas relativas à 

abordagem do livro 

- Critérios: 

 Assiduidade no cumprimento da tarefa 

 Adequação à atividade solicitada 

 Organização e empenho durante a 

realização da atividade  

 Desenvoltura durante a apresentação  

- Ações Inovadoras: 
 Vídeos com reportagens sobre 

Educação Financeira e 

Empreendedorismo 

 Fábulas; histórias reais  

 Estudos de casos pessoais e 

empresariais  

- Global: Interdisciplinar com Matemática (3 

questões – valor: 1,0) 

 

 
 DIVERSIFICADA: 

 

- Formas de saludar 

 El alfabeto 

- Procedimentos:  

 Uma atividade avaliativa utilizando o 

Código de Barra do aplicativo QR CODE 

Reader. 

 Os alunos formarão as equipes, que 

devem se apresentar com: nome do 

grupo, grito de guerra relacionada aos 

temas. 

 Indicar o momento da largada da 

competição. 

 Determinar horário de chegada e 

cumprimento total das tarefas. 

 Cada aluno receberá as questões para 

responder às perguntas em sala de aula  

- Critérios:  

 Organização da equipe 

 Destreza dos componentes das equipes  

 Postura da equipe  

 Nível de conhecimento dos conteúdos 

estudados  

  
 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: 

 Confecção de pipas. 

 Os alunos irão pesquisar sobre a 

história das pipas e como 

confeccioná-las. 

 As pipas serão confeccionadas pelos 

próprios alunos, durante duas aulas 

de geometria. 

 Em um terceiro momento, iremos 

utilizar as pipas, construídas pelos 

alunos, para consolidar algumas 

noções geométricas.  

 E, 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. 

 

 
 DIVERSIFICADA: 

 

- Biomas Brasileiros  

 Caatinga  

 Cerrado 

 Mata Atlântica  

 Floresta Amazônica  

 Mata das Araucárias  

 Pampas 

 Pantanal  

- Procedimentos: 

 A turma será dividida em 6 grupos, 

 Cada grupo será formado por 04 

alunos. 

 Os temas serão sorteados. 

 Cada grupo deverá realizar pesquisa 

de fundamentação teórica sobre o 

tema sorteado. 

 Confeccionar cartaz para exposição 

na apresentação. 

 No cartaz deve conter: principais 

características do bioma estudado, 

informações sobre a fauna e a flora, 

mapa do território brasileiro 

destacando o bioma, imagens e 

curiosidades.  

 Apresentação para a turma 

(seminário). 

- Critérios: 

 Qualidade do conteúdo apresentado 

 A estrutura do cartaz produzido 

(organização, estética, informações 

sobre o tema proposto) 

 Desenvoltura dos alunos durante a 

apresentação 

 

 DIVERSIFICADA: 

 

- Conhecimentos básicos de 

Cartografia 

 Orientação no espaço geográfico 

 Localização no espaço geográfico 

- Procedimentos: 

 Os alunos receberão uma cartela 

contendo números de 01 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  

- Critérios: 

 O vencedor será aquele que fizer 

o maior número de assertivas. 

 Cada assertiva tem o peso de um 

décimo. 



 

 


