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OBSERVAÇÕES: 

 

 VALOR:  

2,0 pontos 

 PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 

19/09 A 03/10 

 As diversificadas de Espanhol e Inglês terão 1,0 ponto do Projeto The 

Voice. 

 

 

 

 

 
 

 

FREI HÉLIO 

DIRETOR 

 

MARIA DAS GRAÇAS PASSOS 

COORDENADORA PEDAGÓGICA 

Ens. Fund. Anos Finais e Ens. Médio 
 

 
  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMAÇÃO 
 

III 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 

19/09 

Inglês – 6º A (M)  
Matemática – 6º A (M) / C 

Geometria – 6º B 
Espanhol – 6º B / C 

Ciências - 6º C 

2,0 

20/09 

Matemática – 6º A (M)  
Ensino Religioso – 6º A (M) / B 

Arte – 6º B  
Português e Geometria – 6º A (V) 

2,0 

23/09 

Ciências – 6º A (M) 
Geometria 6º A (M) 

Redação – 6º A (M) / B  

História - 6º C 
 

2,0 

24/09 

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

Espanhol 6º A (V) 
 

2,0 

25/09 

Geografia – 6º A (M) / B / C 
Redação - 6º B 

Ensino Religioso - 6º A (V) / B  
História - 6º A (V) 

2,0 

26/09 

Geometria - 6º A (M)  
Espanhol - 6º A (M) / B / C 

Redação - 6º C 
Matemática - 6º A (V)  

2,0 

27/09 

Redação - 6º A (M) 
Arte - 6º B  

Ensino Religioso - 6º A (M) / B 
Geografia - 6º A (V) 

2,0 

30/09 

História - 6º A (M) / B 

Redação - 6º C 
Geometria - 6º C 
Inglês - 6º A (V) 

 

2,0 

01/10 

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

História - 6º A (M) / B 

Espanhol - 6º A (V) 

2,0 

02/10 
Ensino Religioso - 6º A (V) / C 

Português - 6º A (M) / B / C 
2,0 

03/10 

Espanhol - 6º A (M) 
Matemática - 6º B 
Geometria - 6º C 

 

2,0 

 



  
 

 
 

- Paradidático: Fantasia do olhar 

 Linguagens: verbal e não verbal 

 Linguagens artísticas 

 Gênero Conto (tipologia narrativa) 
 

 Procedimentos: 

 Os alunos vão revisar as diversas formas 

de comunicação através das linguagens 

verbal (conto) e não verbal (pintura). 
 

 Critérios: 

 Criatividade no desenvolvimento da 

narrativa 

 Organização do texto (grafia e ortografia) 

 Comprometimento durante o andamento 

da atividade. 

 

 

- Projeto: O Ensino Religioso e a 

Aprendizagem dos Valores Essenciais Fazer 

o bem faz bem! 

 Valores diversos: solidariedade, 

partilha, amor... 

 Procedimentos: 
 

 Culminância do projeto: será planejada 

de acordo com as sugestões dos 

estudantes. 

 Critérios: 
 

 A apropriação do conteúdo será 

avaliada durante o processo através da 

observação dos seguintes pontos: na 

expressão de uma relação respeitosa 

com os colegas, na aceitação das 

diferenças de opiniões e de credos, na 

participação em sala assiduidade, 

pontualidade. 

 

 
 

- Clima e Vegetação Natural 

 Terra: grandes paisagens vegetais 
 

 Procedimentos: 

 Os alunos farão recortes de imagens 

das principais vegetais naturais. 

 Montar um painel temático com as 

imagens selecionadas. 

 Estabelecer as principais diferenças 

entre as principais paisagens vegetais 

naturais. 
 

 Critérios: 

 Apresentação do painel temático 

 Exposição dos painéis no pátio da 

escola 

 

 

 
 

- The Voice 

- Listening Activity 

 Procedimentos: 

 A música ao longo da história vem sendo 

um instrumento para fomentar a 

aprendizagem. Nessa perspectiva, 

vivenciamos essa experiência visando não 

somente a aprendizagem da língua 

estrangeira, mas também desenvolver a 

sensibilidade, inteligência emocional,  

percepção auditiva além da sociabilidade. 

Os alunos deverão criar pout -  pourri entre 

2 e 3 minutos, com músicas em língua 

inglesa e espanhola e apresentar em grupos 

de 4 a 6 componentes. 

 Criação de post estilo instagram noticiando 

as Grandes Navegações. 
 

 Critérios: 

 Montagem Pout-Pourri 

 Entonação/ Pronúncio 

 Criatividade/ Harmonia 

 Prazo 
 

 

- Números 

 Jogos Matemáticos: Alternativa para uma 

aprendizagem significativa (conteúdo do III 

ciclo) 

 Procedimentos: 

 Aplicar jogos matemáticos em alguns 

conteúdos específicos, priorizando as 

operações básicas, em todos os ciclos. Em 

todos os jogos, o cunho educativo estará 

presente em conjunto com a forma lúdica, 

característica do jogo. Dessa forma, em 

todos eles estará presente um conteúdo do 

currículo formal, havendo, assim, um 

retorno das questões resolvidas em cada 

jogo pelo grupo de alunos para que seja 

utilizado como instrumento avaliativo, tanto 

do aluno como do professor. 

 Critérios: 

 Corrigir os cálculos dos jogos dinamizados 

em sala e socializar e discutir os equívocos 

de aprendizagem. Analisar as regras dos 

jogos construídos e a funcionalidade e 

contribuição para a aprendizagem do 

conteúdo abordado. 

 Saber aplicar técnicas básicas de cálculo 

aritmético. 

 Apresentação dos jogos construídos em um 

dia específico como culminância do projeto. 

 

 

 

- Paradidático: Fantasia do olhar 

 Linguagens: verbal e não verbal 

 Linguagens artísticas 

 Gênero Conto (tipologia narrativa) 

 Procedimentos: 

 Os alunos vão revisar as diversas 

formas de comunicação através das 

linguagens verbal (conto) e não verbal 

(pintura). 

 Critérios: 

 Criatividade no desenvolvimento da 

narrativa 

 Organização do texto (grafia e ortografia) 

 Comprometimento durante o andamento 

da atividade. 
 

 

- Atividade de culminância do Projeto de 

leitura e escrita 

 A harmonia entre o eu, o outro e a 

natureza 

 Procedimentos: 

 Os alunos se organizarão em grupos 

para realizar uma atividade sobre o 

gênero entrevista.  Após essa etapa, 

apresentarão seus textos em sala de 

aula, tendo como temática 

sustentabilidade. 

 Critérios: 

 Assiduidade no cumprimento da 

tarefa. 

 Adequação à atividade solicitada. 

 Organização e empenho durante a 

realização da atividade. 

- Ações Inovadoras: 

 Estudo de casa da Disney 

 História da Cacau Show 

 História da Loja Imaginarium 

 

 
 

- The Voice 

- “Esa es mi moda” 

 Vestuário 

 Procedimentos:  

 Os conteúdos envolvidos deverão 

ser explanados a priori nas aulas. 

Os alunos formarão as equipes, que 

devem se apresentar com nome do 

grupo. 

 Critérios:  

 Montagem Pout-Pourri 

 Entonação/ Pronúncio 

 Criatividade/ Harmonia 

 Prazo 

  

 

- Unidade de medida de tempo 

- Unidade de medida de superfície 

- Unidade de medida de volume 

 Problemas envolvendo unidades de 

medida de tempo 

 Medidas de superfície 

 Leitura e transformação das medidas 

de superfície 

 Áreas das principais figuras planas 

 Medidas de volume 

 Medida do volume do paralelepípedo e 

do cubo. 

 Procedimentos: 

 Quiz em que o fator sorte não interfira 

nas jogadas, permitindo que vença 

aquela equipe que descubra as 

melhores estratégias 

 Estudar o jogo antes de aplicá-lo (o 

que só é possível jogando 

 Confecção de jogos 

 Utilizar atividades que envolvam três 

ou mais alunos, para oportunizar a 

interação social 

 Estabelecer regras, que podem ou não 

ser modificadas no decorrer de uma 

rodada 

 Trabalhar a frustração pela derrota na 

criança, no sentido de minimizá-la 

 As regras devem ser formuladas de 

modo que, ao final, só haja um 

vencedor. 

 Critérios: 

 A avaliação será através da 

participação nas confecções de 

acordo a produção do vídeo, caso ele 

atenda ao conteúdo solicitado. 

 1,0 ponto para os jogos 

 1,0 ponto para o projeto eureca 

 

 

- Relação homem e o meio ambiente 

 Lixo 

 Desenvolvimento sustentável 

 Procedimentos: 

 Oficinas de reciclagem 

 Cada turma será responsável 

por um subtema para a 

construção dos materiais 

 Teremos momentos de 

fundamentação teórica, 

pesquisas e análises de textos. 

 Posteriormente teremos um 

momento de exposição dos 

materiais produzidos na área 

comum da escola. 

 Critérios: 

 Cada etapa terá uma ação a ser 

desenvolvida e pontuada. O 

somatório das etapas 

constituirá a nota final. 

 
 
 

- A formação da Europa Medieval 

 O declínio de Roma e a 

formação da Europa Medieval 

 A descentralização política na 

Europa Medieval 

 A terra e a agricultura na 

Europa Medieval 

 Senhores e servos na 

sociedade feudal. 

 Procedimentos: 

 Atividade Bingo 

 Critérios: 

 Os alunos receberão uma folha 

de ofício com a atividade 

quadriculada com números de 1 

a 20. A professora fará a leitura 

das perguntas referente ao 

conteúdo abordado no trabalho 

pausadamente. Ao ouvirem as 

perguntas, os alunos irão 

marcar no quadrado que 

contém número correspondente 

à pergunta, a letra V 

(verdadeira) ou F (falsa). 

 

 



 

 


