
 

 Datas da Global atualizadas 13/08 

AVALIAÇÕES 

 

 
OBSERVAÇÕES: 

 

 Os Componentes Curriculares Ensino Religioso e Arte 

terão avaliação (PARCIAL) de forma diferenciada. 

 A(s) atividade(s) diversificada(s) serão realizadas 

durante o(s) ciclo(s), de acordo com as programações 

entregues aos estudantes e nos meios de comunicação 

do colégio. 

 Após as avaliações haverá aula normal. (Caso a 

maioria dos estudantes terminem antes do horário 

preestabelecido no cronograma, as aulas serão 

iniciadas). 
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PROGRAMAÇÃO 
 

III CICLO 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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) 
 

 

 

 

 

 

 

PARCIAL 

DATA DISCIPLINAS PESO 

02/09 (Segunda-
feira) 

Português e Redação 3,0 

04/09 (Quarta-feira) 
Matemática e 

Espanhol 
3,0 

06/09 (Sexta-feira) História e Inglês 3,0 

10/09 (Terça-feira) Ciências e Geometria 3,0 

12/09 (Quinta-feira) Geografia 3,0 

GLOBAL 

DATA DISCIPLINAS PESO 

07/11 (Quinta-feira) Português e Redação 5,0 

08/11 (Sexta-feira) 
Matemática e 

Espanhol 
5,0 

11/11 (Segunda-
feira) 

História e Inglês 5,0 

12/11 (Terça-feira) Ciências e Geometria 5,0 

13/11 (Quarta-feira) Geografia e Arte 5,0 

6º ANO 



  

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 PARCIAL 

 

- Poema 

- Verbos 

- Artigo de opinião 

- Advérbio 

 Poema 

 Conjugação 

 Modos verbais 

 Formas nominais 

 Tempos verbais 

 Artigo de opinião 

 Locução adverbial 

 Flexão 

 Classificação 

 

 GLOBAL 

 

- Entrevista 

- Preposição 

- Introdução à sintaxe 

- Termos essenciais da oração 

 Entrevista 

 Preposição 

 Frase 

 Oração 

 Período 

 Sujeito 

 Predicado 

 MATEMÁTICA 
 

 PARCIAL 
 

- Números 
 Número 

- Operações com frações 
 Leitura dos números decimais 
 Transformações entre números decimais 

e frações decimais 
 Decimais equivalentes 
 Comparação de números decimais 

 Fração de um número 

 Redução de frações ao mesmo 

denominador  

 Comparação de frações 

 

 GLOBAL 

 

- Números 

- Probabilidade e Estatística 

 Operações com números decimais 

 Porcentagem 

Probabilidade: Leitura e interpretação de 
tabelas e gráficos (de colunas ou barras 
simples ou múltiplas) referentes a 
variáveis categóricas e variáveis 
numéricas. 

 

INGLÊS 
 

 PARCIAL 

 

- Simple Present (I, you, we, they) 

- Simple Present (he, she, it) 

- Daily routines 

- Chores 

- Simple Present Tense 

 

 GLOBAL 

 

- Adverbs of frequency 

- Simple Present: questions and short answers 

- Good and bad habits / Food and drink 

- Physical Descriptions / Clothes 

- Simple Present + Adverbs of frequency 

- Does / Does 

- Wh – Questions 

- Object pronouns 

 

ARTE 

 

 PARCIAL/ GLOBAL 

- Tipos de sombras 
- Luz e Sombra 
- Arte Tridimensional Escultórica 

- Espaços destinados a Arte 

- História do teatro 

 Sombra chapada, hachurada, pontilhada, 

esfumaçada e aquarelada 

 Sombra própria e projetada 

 Efeito de luz e sombra nas artes visuais, desde 

o mundo real ao mundo imaginário 

 Técnica, forma e tipos de materiais utilizados 

 Esculturas da pré-história 

 Esculturas clássicas 

 Esculturas artesanais 

 Escultura moderna 

 Museus, galerias e salões de Artes. 

 Origem do teatro 

 Leituras dramáticas 
 

 

 

HISTÓRIA 

 PARCIAL 

 

- Reinos, Aldeias e o Império Romano 

 O Império Romano 

 O povo hebreu e a dominação romana 

 O cristianismo: uma nova crença 

  A África na época romana 

 O declínio de Roma e a formação da 

Europa medieval 

 A descentralização política na Europa 

Medieval 

 GLOBAL 
 

- A formação da Europa Medieval 
- Trocas comerciais e culturas na Europa 
Medieval 

 A terra e a agricultura na Europa 

Medieval 

 Senhores e servos na sociedade feudal 

 A Europa entre o cristianismo e o Islã 

 As mulheres nas culturas pagã e cristã 

 Trocas comerciais e culturais no Mar 

Mediterrâneo 

 A expansão do comércio e das cidades. 

ENSINO RELIGIOSO 

 
 PARCIAL 

 

- Narrativas sagradas 

 Livros Sagrados das Antigas 

Civilizações e tradições das Religiões 

Atuais 

 

 GLOBAL 

 

- Liberdade religiosa no contexto da 

pluralidade cultural, religiosa e do 

sincretismo 

 Conflitos históricos de natureza 

religiosa 

 Todos em busca do sonho 

 Ecumenismo e Diálogo inter-religioso 

 

 

ESPANHOL 

 

 PARCIAL 
 

- As cores 
- A escola 

 Verbo GUSTAR 

 Cores 

 Materiais escolares 

 Verbo Haber (forma impessoal) 

 Verbo Tener 

 

 GLOBAL 

 

- As cores 

- A escola 

- Vestuário 

 Verbo SER (presente de indicativo) 

 Verbo ESTAR (artigos) 

 Verbo Poner 

 Advérbios e locuções 

GEOMETRIA 

 PARCIAL 

 

- Unidade de medida de tempo 

- Unidade de medida de superfície 

 Problemas envolvendo de tempo 

 Medidas de Superfície 

 Metro quadrado 

 Leitura das medidas de superfície 

 Transformações das unidades de 

superfície 

 Áreas das principais figuras planas 

 

 GLOBAL 

 

- Unidade de medida de volume 

- Unidade de medida de capacidade 

- Unidade de medida de massa 

 Medidas de Volume 

 Medida do volume do 

paralelepípedo e do cubo 

 O litro 

 Problemas envolvendo unidade de 

medida de volume e de capacidade 

 Quilograma 

 Problemas envolvendo unidade de 

medida de massa 

 

CIÊNCIAS 
 

 PARCIAL 
 

- O Ar 

 A camada gasosa que envolve a Terra 

 Composição do ar 

 Ciclos do nitrogênio e do carbono 

 Combustão 

 Propriedades do ar 

 Camada de ozônio 

  

 GLOBAL 

 

- Efeito estufa e aquecimento global 

 Poluição do ar 

 Doenças relacionadas ao ar 

GEOGRAFIA 
 

 PARCIAL 

 

- O relevo continental: agentes 

externos 

 A ação do intemperismo e das 

águas correntes e oceânicas sobre o 

relevo 

 A ação do vento, das geleiras e dos 

seres vivos sobre o relevo 

 O relevo do Brasil 

 A hidrografia do Brasil 

 

 GLOBAL 

- Clima e Vegetação Natural 

 O clima 

 Os climas do mundo e do Brasil 

 Terra: grandes paisagens vegetais 

 Brasil: formações vegetais naturais 

 

REDAÇÃO

 PARCIAL 
 

- Poema 
- Entrevista 

 Linguagem poética 
 Conotação 
 Figuras de linguagem 
 Métrica, versificação, rima, ritmo, 

estrofes 
 Estrutura do gênero textual 

entrevista 
 Linguagem da entrevista 

 

 GLOBAL 
 

- Crônica argumentativa 

- Livro: “Não era uma vez: Contos 
clássicos recontados” 

 Estrutura e linguagem do 

gênero crônica argumentativo 
 Tipologia argumentativa. 



 

 


