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EMENTA DAS DISCIPLINAS PARA A 1ª ETAPA 2021 – E.F. – 6º ANO 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

C
IÊ

N
C

IA
S

 

ABRIL 

MAIO 

JUNHO 

VALORES E ATITUDES: 

Participação, frequência e comportamento nas aulas realizadas por 

videoconferência, através do Google Meet (10 pontos); cumprimento de 

prazo na devolução das atividades enviadas pela plataforma Google Sala 

de Aula (10 pontos). 

20pts 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DO ENSINO REMOTO: 

 Água nos seres vivos e na Terra 

 Estados físicos da água 

 Capacidade de dissolução da água 

 Estados físicos dos materiais 

 Transformações dos materiais 

50pts 

AVALIAÇÃO DA ETAPA:  

 Transformações físicas da água 

 Água e suas misturas 

-Classificação de misturas homogêneas e heterogêneas 

 Métodos de separação de Misturas 

 Transformações químicas 

30pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

E
S

P
A

N
H

O
L

 

MAIO 

JUNHO 

VALORES E ATITUDES: 

- Participação, frequência e comportamento nas aulas 

realizadas por videoconferência, através do Google 

Meet (10 pontos); 

- Cumprimento de prazo na devolução das atividades 

enviadas pela plataforma Google Sala de Aula (10 

pontos). 

20pts 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DO ENSINO 

REMOTO: 

● Diagnóstico de sondagem; 

● Lectura - Género: Cédula de identidad - Vocabulario: 

Nombres, apellidos y apodos. 

● Escritura - Género: Ficha de inscripción - Vocabulario: 

Meses y estaciones del año. 

● Conhecer os países que têm o espanhol como idioma 

oficial; 

● Habla - Gênero: Presentación; Treinamento das perguntas 

e respostas de uma conversa de apresentação; 

● Escucha: - Género: Letra de canción; 

● Ejercitar el alfabeto y la pronúncia de las letras; 

● Gramática em uso: Presente de Indicativo (Verbos ser, 

estar, llamar, vivir y tener.) 

50pts 

AVALIAÇÃO DA ETAPA: 

A avaliação se dá no processo educativo, de maneira dinâmica e 

permanente, considerando como o aluno desenvolve as atividades 

propostas ao longo da etapa. Além disso, também será feito uma 

prova escrita com questões objetivas. 

- Conteúdo: Meses y estaciones del año; Nacionalidades; Saludos 

y presentaciones; El alfabeto; Presente de Indicativo (Verbos ser, 

estar, llamar, vivir y tener.); Comprensión textual 

30pts 

TOTAL 100 



DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

R
E

D
A

Ç
Ã

O
 

MAIO 

JUNHO 

JULHO 

VALORES E ATITUDES: 

Participação, frequência e comportamento 

nas aulas realizadas por videoconferência, através do Google Meet 

(05 pontos); cumprimento de prazo na devolução das atividades 

enviadas pela plataforma Google Sala de Aula (05 pontos). 

20pts 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DO ENSINO REMOTO: 

- Mandamentos para uma boa redação 

- Diferenças entre poesia e prosa 

- Elementos da Narrativa 

- Produção textual 

50pts 

AVALIAÇÃO DA ETAPA: 

A avaliação será organizada da seguinte forma: 

- 10 (dez) pontos: Participação, frequência e comportamento nas aulas 

realizadas por videoconferência, através do Google Meet; 

- 10 (dez) pontos: Cumprimento de prazo na devolução das atividades 

enviadas pela plataforma Google Sala de Aula; 

- Somatória de 20/2 para a obtenção de 10 pontos finais e esta nota 

encaminhada para a disciplina de Língua Portuguesa. 

30pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

E
N

S
IN

O
 R

E
L

IG
IO

S
O

 

ABRIL 

MAIO 

JUNHO 

VALORES E ATITUDES: 

Participação, frequência e comportamento 

nas aulas realizadas por videoconferência, através do Google Meet 

(10 pontos); cumprimento de prazo na devolução das atividades 

enviadas pela plataforma Google Sala de Aula (10 pontos). 

20pts 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DO ENSINO REMOTO: 

● Leitura de textos 

● Pesquisa sobre o conteúdo 

● Seminário 

● Podcast individual 

● Resumo de conteúdos 

● Conteúdos da 1ª etapa do ensino remoto 

● Crenças religiosas e filosofia de vida 

1. Tradição Escrita: Registro dos ensinamentos Sagrados 

2. Leitura de textos históricos sagrados 

3. Depoimentos ou explanação de membros de filosofia de vida (palestras, 

roda de 

conversa, entrevistas gravadas ou ao vivo) 

50pts 

AVALIAÇÃO DA ETAPA: 

● Atividade teste no classroom 

● Participação efetiva na Web conferência 
30pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

M
A

T
E

M
Á

T
IC

A
 

ABRIL 

MAIO 

JUNHO 

VALORES E ATITUDES: 

Participação, frequência e comportamento nas aulas realizadas por 

videoconferência, através do Google Meet (10 pontos); cumprimento de 

prazo na devolução das atividades enviadas pela plataforma Google Sala 

de Aula (10 pontos). 

20pts 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DO ENSINO REMOTO: 

Atividade 1: Sistema de numeração decimal: características, leitura, 

escrita e comparação de números naturais e de números racionais 

representados na forma decimal. (EF06MA01) e (EF06MA02) (10pts) 

Atividade 2: Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão e 

potenciação) com números naturais Divisão euclidiana (EF06MA03) 

(10pts) 

Atividade 3: Aproximação de números para múltiplos de potências de 10 

(EF06MA12) (10pts) 

50pts 



Atividade 4: Prismas e pirâmides: planificações e relações entre seus 

elementos (vértices, faces e arestas) (EF06MA17) (10pts) 

Atividade 5: Polígonos: classificações quanto ao número de vértices, às 

medidas de lados e ângulos e ao paralelismo e perpendicularismo dos 

lados (EF06MA18) (10pts) 

Propriedades da igualdade (EF06MA14) Somente explicação 

AVALIAÇÃO DA ETAPA:  

 Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão e 

potenciação) com números naturais Divisão euclidiana; 

 Sistema de numeração decimal: características, leitura, escrita e 

comparação de números naturais e de números racionais 

representados na forma decimal. 

 Envio do teste, via link por google forms, respeitando o prazo. 

30pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

A
R

T
E

 ABRIL 

MAIO 

JUNHO 

VALORES E ATITUDES: 

Participação, frequência e comportamento nas aulas realizadas por 

videoconferência, através do Google Meet (10 pontos); cumprimento de 

prazo na devolução das atividades enviadas pela plataforma Google Sala 

de Aula (10 pontos). 

20pts 

CONTEÚDOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDOS NA 1ª ETAPA DO 

ENSINO REMOTO: 

 CAPÍTULO 1  

ARTES VISUAIS: Espaço bi e tridimensional  

                              Escultura e suas materialidades 

                              Móbile e Arte Cênica 

 

 CAPÍTULO 1 

TEATRO: Teatro de bonecos 

                 Conceitos de cena: cena, espaço, personagem, ação 

                 Teatro contemporâneo e seus modos de criação 

                 Jogo teatral 

 

 CAPÍTULO 1: 

MÚSICA: Canção 

                Gênero musical: Valsa 

                Ritmo, melodia e letra da canção 

50pts 

AVALIAÇÃO DA ETAPA:  

Atividades postadas na plataforma Classroom. 30pts 

TOTAL 100 

DISCIPLINA DATA CONTEÚDO NOTA 

G
E

O
G

R
A

F
IA

 

ABRIL 

MAIO 

JUNHO 

VALORES E ATITUDES: 

• Participação, frequência e comportamento nas aulas realizadas por 

videoconferência, através do Google Meet - 10 pontos; 

• Cumprimento de prazo na devolução das atividades enviadas pela 

plataforma Google Sala de Aula - 10 pontos. 

20pts 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DO ENSINO REMOTO: 

✓ Atividades com questões subjetivas e objetivas; 

✓ Jogos e desafios pedagógicos; 

Considerando que não houve tempo hábil para o desenvolvimento dos 

objetos de conhecimento, tendo em vista ao atraso para início de nossas 

aulas nesta disciplina, não será possível aplicar as atividades nesta 1.ª 

etapa. 

CONTEÚDOS 

✓ Principais conceitos geográficos, Espaço geográfico, Lugar, Paisagem e 

elementos da paisagem; 

50pts 



✓ Principais conceitos geográficos, Território, Região, Trabalho e a 

transformação do espaço; 

AVALIAÇÃO DA 1ª ETAPA: 

Considerando que não houve tempo hábil para o desenvolvimento dos 

objetos de conhecimento, tendo em vista o atraso para início de nossas 

aulas nesta disciplina, não será possível aplicar a avaliação nesta 1.ª 

etapa. A nota da prova da 1.ª etapa será consolida concomitante com a 2.º 

etapa. Sendo assim, valores a atitudes serão avaliados na segunda etapa. 

30pts 

TOTAL 100 

 

 

 Entregue na data marcada, terá uma última oportunidade de entregá-lo na próxima aula do professor. Entretanto, 

o valor passará a ser 50% da nota inicial. Após este prazo o trabalho não poderá ser recebido pelo professor e será 

atribuída nota zero.  

 Para substituição das notas perdidas em provas e/ou testes haverá 2ª chamada, que deverá ser solicitada na 

coordenação pedagógica em até 48 horas após encerrado o impedimento do aluno comparecer ao colégio. 

 AVALIAÇÃO FORMATIVA:  O estudante será avaliado ao longo do bimestre relativo ao comprometimento, à 

participação, à realização de tarefas em casa e em sala, lista de exercícios, materiais didáticos utilizados e 

comportamento durante as aulas. 

 


