
 
Caxias do Sul,  1º de março 2019. 

Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

De acordo com o que foi expresso em reunião de pais e/ou responsáveis,             
apresentamos a organização trimestral do 6º Ano. 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Habilidades  
● Produzir, de forma coerente e coesa, os gêneros textuais         

especificados; 
● Utilizar, ao produzir um texto, os recursos linguísticos necessários:         

classes gramaticais, acentuação, , ortografia e pontuação; 
● Analisar funções sociais e comunicativas de diferentes gêneros - quem          

produz, para quem, com que intenção. 

Combinações 
Realizar as atividades propostas em sala de aula e em casa. Reservar um             
tempo 
de estudo diário (30 minutos a 60 minutos). As atividades realizadas em casa             
serão corrigidas em aula. Produzir os textos e reescrevê-los em sala de aula             
(critérios: utilização adequada de mecanismos linguísticos - ortografia,        
pontuação, coesão, coerência, margem, parágrafos). 

MATEMÁTICA 

Habilidades 
● (Re)conhecer o sistema de numeração decimal, como o que 

prevaleceu no mundo ocidental, e destacar semelhanças e diferenças 
com outros sistemas.  

● Classificar números naturais em primos e compostos, estabelecer 
relações entre números, expressas pelos termos “é múltiplo de”, “é 
divisor de”, “é fator de”, e estabelecer, por meio de investigações, 
critérios de divisibilidade. 

● Construir algoritmo em linguagem natural e representá-lo por 
fluxograma que indique a resolução de um problema simples (por 
exemplo, se um número natural qualquer é par). 

● (Re)conhecer que a relação de igualdade matemática não se altera ao 
adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir os seus dois membros por um 
mesmo número e utilizar essa noção para determinar valores 
desconhecidos na resolução de problemas. 

● Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos (mentais ou 
escritos, exatos ou aproximados) com números naturais, por meio de 
estratégias variadas, com compreensão dos processos neles 
envolvidos sem uso de calculadora podendo envolver múltiplos e 
divisores. 

● Resolver e elaborar problemas que envolvam a partilha de uma 
quantidade em duas partes desiguais, envolvendo relações aditivas e 
multiplicativas, bem como a razão entre as partes e entre uma das 
partes e o todo. 

● Resolver problemas que envolvam a noção de ângulo em diferentes 
contextos e em situações reais, como ângulo de visão.  

● (Re)conhecer a abertura do ângulo como grandeza associada às 
figuras geométricas e determinar medidas da abertura de ângulos. 

● Determinar medidas da abertura de ângulos, por meio de transferidor 
e/ou tecnologias digitais. 

Sugestões:  
Acompanhar o Portal Educacional com os vídeos postados (estes, auxiliam o           
educando com os conteúdos que estão sendo abordados em sala de aula).            
Para auxílio, pode-se consultar alguns sites, como:       
http://www.somatematica.com.br/; Professor Ferreto no Youtube:     
https://www.youtube.com/user/professorferretto. 

Combinações:  
Acompanhar com atenção a explicação dos conteúdos novos, bem como a           
correção dos exercícios (listas de exercícios, apostila, caderno de atividades).          
Todos os exercícios corrigidos devem ter o “símbolo” de corrigido.          
Eventualmente serão verificados cadernos e apostilas. As atividades        
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propostas para casa serão cobradas e avaliadas em 1,0 no trimestre. Nas            
aulas de robótica os educandos devem estar sempre com o material e realizar             
as atividades propostas na aula, estas serão avaliadas em 0,5 pontos. 

LÍNGUA INGLESA 

Habilidades 
● Utilizar o verbo “to be” a fim de falar sobre si e apresentar suas              

informações pessoais; 
● Produzir textos orais e escritos expressando sua opinião e         

sentimentos; 
● Identificar os membros da família e partes da casa; 
● Exemplificar os lugares da cidade utilizando as preposições de lugar e           

o verbo “there to be”. 

Sugestões:  
Entrevistar a sua família utilizando perguntas pessoais e se apresentar. 
Nomear as partes da sua casa com etiquetas e brincar de caça ao tesouro              
para encontrar os locais. 
Brincar de imagem e ação desenhando os lugares da cidade e verbalizando            
seus nomes. 

Combinações: 
Sempre se comunicar utilizando a língua inglesa em sala de aula. Trazer o kit              
completo para as aulas, bem como sempre realizar as atividades de           
homework. Guardar o celular na caixinha e somente pegá-lo ao final da aula. 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

Habilidades 
● Experimentar, fruir e praticar os esportes de marca, precisão, invasão          

e técnico-combinatórios, valorizando o trabalho coletivo, o       
protagonismo, usando habilidades técnico-táticas básicas e      
respeitando regras. 

Sugestões: 

 Incentive sempre a prática de atividade física.  

Combinações:  
-Respeitar as diferenças existentes entre as diversas habilidades individuais. 
-Uso de acessórios (brincos, anéis, relógios, pulseiras) devem ser evitados          
durante a aula, pois podem ocasionar incidentes no próprio educando ou           
colega. 
-Educandos com cabelo mais longo devem providenciar que o cabelo esteja           
preso durante a aula, possibilitando visão clara.  
-O educando pode optar pelo material de higiene pessoal para uso no final da              
aula de Educação Física (toalha pequena). Caso seu (sua) filho (a) transpire            
muito, sugerimos que traga uma camiseta extra do Colégio, para trocar no final             
da aula em questão.  
-Só estarão liberados das aulas de Educação Física os educandos que           
apresentarem justificativa na agenda ou atestado médico. 

ARTES 

Habilidades 
● Sintetizar, conhecer, localizar, construir, produzir elementos artísticos. 

Observar, refletir, criar, diferenciar, apreciar e utilizar os elementos         
tecnológicos e artísticos para comunicar-se e expressar-se através de         
imagens, pinturas, gravuras, esculturas, colagens, teatro, música e        
danças. 

● Criar material artístico, articulando percepção, imaginação,      
sensibilidade, conhecimento. 

● Compreender, experimentar e praticar técnicas e materiais artísticos. 
Pesquisar, analisar, sequenciar, e fazer releituras de artistas, suas         
biografias e produções. 

● Promover ao educando situações onde o mesmo descubra, vivencie e          
desenvolva a interação, participação, a percepção, o respeito, o         
entendimento, as artes e ao outro, a escuta e o diálogo. 

Sugestões: 

 



 

Arte Rupestre/ Geral: 
https://www.youtube.com/watch?v=BfbG1Aq20xA&t=532s 
A Múmia cantora: https://www.fascinioegito.sh06.com/tothmea.htm  

Combinações:  
*Trazer os materiais solicitados  
*Deixar a sala de arte sempre organizada e limpa 
* Uso do celular somente quando autorizado para estudo 
*Sempre fazer temas solicitados em casa, para melhor desenvolvimento em          
aulas práticas 

CIÊNCIAS 

Habilidade  
● Compreender a teoria sobre a origem do Universo e as características           

do Sistema Solar; 
● Reconhecer a Astronomia como atividade humana e histórica,        

estabelecendo relações com o desenvolvimento tecnológico; 
● Compreender os fatores que permitem a existência de vida no planeta           

Terra; 
● Identificar as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra e          

suas principais características; 
● Identificar diferentes tipos de rochas, relacionando a formação de         

fósseis a rochas sedimentares em diferentes períodos geológicos. 

Sugestões: 
· Leitura- Céu e Terra. Rio de janeiro: global: SBPC, 1996. (Ciência hoje             

na escola) 
· Conteúdo digital –portal educacional- vídeos: telescópio espacial        

Hubble; características do Sistema Solar e seus planetas. Livro digital,          
apresenta vários conteúdos interativos. 

· Vídeos: Rotação da Terra; Movimento de translação e estações do Ano;            
The Solar System. 

Combinações: 

·         Realizar as tarefas solicitadas pela professora; 
·         Entregar os trabalhos nas datas combinadas; 
·         Capricho com o seu material; 
·         Ter o caderno e apostila em dia; 
·         Ser responsável com o material solicitado para as atividades diárias. 

HISTÓRIA 

Habilidades 
● Identificar as diferentes formas de compreensão da noção de tempo e           

de periodização dos processos históricos(continuidade e rupturas),       
bem como fontes históricas. 

● Conhecer as teorias sobre a origem do homem americano. 
● Descrever modificações da natureza e da paisagem realizadas por         

diferentes tipos de sociedade, com destaque aos povos indígenas e          
africanos. 

● Identificar formas e registros das sociedades antigas da áfrica, Oriente          
e nas Américas, distinguindo alguns significados presentes na cultura         
medieval e na tradição oral dessas sociedades. 

● Diferenciar escravidão, servidão e mundo livre. 
● Explicar a formação da Grécia Antiga, com ênfase na formação da           

pólis e nas transformações políticas, sociais e culturais.  

Sugestões: 
-Assistir o vídeo para tirar dúvidas em relação ao tempo histórico: 
https://youtu.be/v1YKhBUCSjc 
-Jogar para fixar sobre  demais conteúdo no site rachacuca: 
https://rachacuca.com.br/ 

Combinações: 
-Ser participativo em aula, respeitando as regras para uma boa convivência           
em aula. 
-Manter o caderno sempre completo. 
-Realizar todas as atividades e trabalhos de casa como solicitado. 
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GEOGRAFIA 

Habilidades 
● Definir a Geografia como área do conhecimento vinculada ao estudo          

do espaço. 
● Identificar os elementos do espaço geográfico que o definem         

materialmente: natureza, paisagem, território, lugar e região. 
● Reconhecer a unidade do espaço tendo em vista a constante interação           

dos seus aspectos físico-naturais e socioculturais. 
● Comparar diferentes paisagens tendo em vista as semelhanças e as          

diferenças dos elementos naturais e culturais que as compõem. 
● Conceituar mapa geográfico tendo em vistas suas especificidades        

linguísticas e científicas. 
● Identificar os elementos que compõem um mapa geográfico. 
● Relacionar os elementos que compõem um mapa tendo em vista as           

intencionalidades de sua leitura. 

Sugestões: 
Vídeo – o que é Geografia: https://www.youtube.com/watch?v=Oh0erJw9--A 
Livro: CLAVAl, Paul. Terra dos homens: a geografia. São Paulo: Contexto,           
2015. 
Site: Paisagens e imagens de diferentes lugares do planeta 
http://www.alovelyworld.com/index2.html 

Combinações: 
Organizar os esquemas desenvolvidos em aula; 
Realizar as atividades propostas e sua correção, esclarecendo dúvidas; 
Baixar o material de apoio disponibilizado pela professora no Portal          
Educacional. 
Sistematizar o conteúdo visto em aula, observando o material didático da           
apostila. 
Leitura prévia dos conteúdos a serem abordados em aula. 
Selecionar e assistir materiais adicionais disponíveis na internet. 

FILOSOFIA 

Habilidades 
● Entender o conceito filosófico de diálogo, com base no pensamento do           

filósofo Sócrates. 
● Analisar algumas questões e/ou problemas do mundo moderno. 

Sugestões: 
-Conversar com a família sobre os fatos ocorridos no cotidiano, refletindo           
sobre o porquê acontecem, quem são os culpados, o que fazer para modificar             
o que vem ocorrendo, onde está a ética neste acontecimento, levantar           
hipóteses sobre o ocorrido. 
-Ler jornais, revistas, artigos on-line com a atitude reflexiva e questionadora. 

Combinações: 
-Respeitar os momentos de diálogo/debate na sala de aula, entendendo que           
todos têm uma opinião e que elas divergem umas das outras. 
-Realizar os trabalhos avaliativos com dedicação e empenho. 
-Participar com afinco dos projetos proposto pelo colégio. 

EDUCAÇÃO RELIGIOSA 

Habilidades 
● Reconhecer os tempos litúrgicos como oportunidades para a reflexão e          

aprimoramento da caminhada de fé em diferentes culturas. 
● Identificar os objetivos da Campanha da Fraternidade. 
● Descrever o Tema, Lema e Objetivos da Campanha da Fraternidade. 
● Relacionar o tema da Campanha da Fraternidade à espiritualidade da          

Quaresma. 

Sugestões: 
-Vivenciar em família o tema da Campanha da Fraternidade 2019. 
-Refletir e conversar sobre a importância da religião e a dimensão da            
liberdade religiosa. 
-Trocar ideias com os colegas e familiares sobre o estudo da religião, este             
deve ser visto como um dos caminhos para se chegar ao entendimento da             
sociedade humana e de si mesmo. 
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Combinações:  
-Participar dos debates com empenho e interesse. 
-Respeitar a opinião do colega em debates e exposições orais, inclusive a            
religião que o colega segue.  
-Ler, interpretar e resolver os exercícios propostos. 
-Realizar os trabalhos propostos em grupos ou dupla com dedicação evitando           
brincadeiras desnecessárias.  

 

Obs.  

Combinações gerais do Colégio: 

A entrega de atividades e trabalhos atrasados, sem atestado médico          
serão avaliados com 50 % da nota. 

 


