
                                                        INFORMATIVO -6º ano 

Trabalhos para o 3º trimestre -2017 

6º ano 
MATÉRIA ATIVIDADE         DATA 

CIÊNCIAS 
Profº Guilherme e 
Elisete  

 01: Os alunos deverão produzir e entregar 
relatórios referentes às aulas práticas. 
 02: Projeto interdisciplinar com geografia 
“Descobrindo a Natureza” Natureza Cotidiana 
Sítio Hipona 

1-avaliação continuada 
2- 6A-04/9 – 6B- 13/9 
6C- 15/9 – 6D- 20/9   
6E- 21/9 

ESPANHOL 
Profª Priscila 

Jogo da memória com vocabulário das FRUTAS Entrega 6º C e D em 
24/10 ; 6º A e B em 
26/10 e 6º E em 27/10 

ARTE 
Profª Kelly 

Produção e entendimento sobre croqui de 
espaços (casa, prédio, igreja, etc.) produção de 
um espaço criado no croqui feito com argila. 
Atividade prática de desenho com luz e sombra; 
prática da formação\mistura de cores. Atividade 
artística natalina. Finalização de trabalhos 
pendentes. 

Avaliação Continuada 
( sala de aula) 

GEOGRAFIA 
Profª Janete 

Análise do filme: Oliver Twist 
Oliver Twist relata as aventuras e desventuras de 
um rapaz órfão. Aborda o fenômeno do trabalho 
infantil e da delinquência provocada pelas 
condições precárias da sociedade inglesa na 
época da Revolução industrial, tema abordado no 
terceiro trimestre. 

 novembro 

HISTÓRIA 
  Profº Ricardo 

TB1 - O mundo grego - construção da Democracia 
Grega - 
TB2 - História de Roma em Quadrinhos -  
Trabalhos orientados em sala de aula 

TB1- 06/10 
 
TB2- 10/11 

INGLÊS 
Profª Cristiane 
 

 Os alunos deverão escrever dois textos usando o 
SIMPLE PRESENT TENSE:  no primeiro texto 
deverão descrever sua rotina; no segundo texto, 
escolherão  uma celebridade e farão o 
texto  sobre a rotina do escolhido.  Será mostrado 
um modelo em classe. 

Orientações em sala de 
aula 
Entrega: última semana 
de outubro 

MATEMÁTICA 
 
Profª Cláudia 

Trabalho interdisciplinar 
(matemática/informática) – Construção, 
interpretação e análise de gráficos e tabelas. 
Serão selecionados exercícios do caderno de 
atividades, os quais deverão ser estudados para 
uma Prova (TB) composta de exercícios com o 
mesmo raciocínio. 

Datas: 05/10 e 14/11 
 

PORTUGUÊS 
Profª Maria 
Fernanda 
 

1-Teatro Candim:  14/09 
 
 2-Um garoto consumista na roça  
Júlio Emílio Braz- Ed. Scipione 
 

1-Avaliação escrita – 
6ºA/B/D/E:15/09 e no 
6ºC: 14/09- última aula 
2-Avaliação escrita -
19/10 



3-Malala. A Menina Que Queria Ir Para A Escola 
Adriana Carranca Corrêa-Companhia Das 
Letrinhas 

3-Avaliação escrita: 
09/11 

EN. RELIGIOSO 
Profª Tânia 

Pesquisa na Bílblia (AT) Reconhecimento dos seus 
livros e assuntos. 

Avaliação Continuada 

ED. FÍSICA 
Profº Marcos 
 

Tema: HIGIENE PESSOAL 
Desenvolvimento: Um roteiro de perguntas será 
passado para que o aluno realize as pesquisas 

entrega: 23 a 27 de 
outubro 

INFORMÁTICA 
Profª Paula 

Construção de tabelas e gráficos  - Entrega 
impresso  e salvo no Pen-Drive -  
(Interdisciplinar com Matemática) 

Avaliação continuada 

Será autorizada a segunda chamada para as avaliações dos paradidáticos e avaliações em sala de aula, de 
TB de outras disciplinas, somente em casos de doença e luto em família  ( atestados). A 2ª chamada será 
no outro dia após a avaliação regular. 
Os livros paradidáticos deverão ser encomendados antecipadamente na livraria, pois não há estoque. 

Senhores pais 

       Nesse trimestre, na disciplina de Língua Portuguesa, a leitura de um livro será 
substituída pela apresentação de uma peça teatral no Colégio, e servirá como base para 
avaliação (TB). 
       Os textos   que servem de informações e fundamentações para a peça serão analisados 
previamente em sala, proporcionando aos alunos a oportunidade de virem uma nova 
leitura, além de incentivar a apreciação da arte teatral. 
        A apresentação da peça “Candim” dia 14/09, será feita pela Companhia de teatro “Casa 
Amarela”, com mais de vinte anos de experiência, que estabelecerá um debate após o 
espetáculo. 
       Preço por aluno: $15,00 
 
OBS: O livro  “Um garoto consumista na roça” da  disciplina de Português , será vendido 
no próprio Colégio, com desconto.  A venda será no dia 18/09. 
 
 
 
 
 


