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. Prezada Família, 
 

Entendemos que o processo avaliativo é de fundamental importância para a continuidade do nosso trabalho, pois, através dele, 

temos insumos que orientam nosso planejamento, nossa prática pedagógica e as intervenções que precisamos construir para 

consolidarmos, juntamente com nossos estudantes, o processo de aprendizagem. A partir da semana de 07/03, iniciaremos a 

primeira etapa do processo de avaliação da Unidade I de 2022. 

Ressaltamos a necessidade de darmos continuidade às ações que realizamos até o momento, com o retorno às aulas 100% 

presenciais, a postagem das agendas semanalmente, o uso da Plataforma SAS (para o E.M.), a orientação para a realização de 

atividades/ exercícios e correções, leituras fílmicas e Oficina de Recuperação Paralela. Sendo assim, é salutar explicarmos que: 

1- Nosso planejamento para a Unidade I foi construído, objetivando o desenvolvimento de habilidades e competências 

fundamentais para o melhor desempenho dos/as nossos/as estudantes; 

2- A configuração de notas da Unidade I será feita através da média ponderada das atividades. Essas notas serão 

disponibilizadas na área restrita do/a aluno/a no site do colégio, através de login e senha pessoal; 

3- Em caso de ausência do/a estudante a alguma das atividades avaliativas, deverá realizar a 2ª Chamada (enviaremos o informe 
específico). 

Com essas informações, acrescentamos, o calendário de atividades pontuadas da etapa 1 da Unidade I, além da divulgação da 

tabela com as configurações de notas da Unidade I. 

Essas avaliações são obrigatórias e compõem parte da nota da Unidade I, junto com as notas das avaliações que ainda serão 

realizadas ao longo do ano letivo de 2022. Relembramos que a frequência nas aulas é obrigatória e a presença dos estudantes em 

todas essas atividades está sendo registrada. Qualquer ausência em aulas ou avaliações deve ser comunicada e justificada, através do 

e-mail neide.silva@colegiooficina.com.br. 

Desejamos que todos (as) estejam bem! 

Atenciosamente, 

Coordenação e Orientação Pedagógica 
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Quadro de configuração de notas da Unidade I 

ATIVIDADES AVALIATIVAS - UNIDADE I - 2021 

COMPONENTE CURRICULAR PONTUAÇÃO  

  1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA EXTRA  

LÍNGUA PORTUGUESA Nota 10,0 peso 3 Nota 10,0 peso 2 Nota 10,0 peso 5   

PRODUÇÃO TEXTUAL Nota 10,0 peso 2 Nota 10,0 peso 3 Nota 10,0 peso 5   

ARTE/ MÚSICA Nota 10,0 peso 2 Nota 10,0 peso 3 Nota 10,0 peso 5   

INGLÊS Nota 10,0 peso 2 Nota 10,0 peso 3 Nota 10,0 peso 5   

ESPANHOL Nota 10,0 peso 3 Nota 10,0 peso 2 Nota 10,0 peso 5   

EDUCAÇÃO FÍSICA Nota 10,0 peso 3 Nota 10,0 peso 2 Nota 10,0 peso 5   

LNT Nota 10,0 peso 3 Nota 10,0 peso 2 Nota 10,0 peso 5   

HISTÓRIA Nota 10,0 peso 3 Nota 10,0 peso 2 Nota 10,0 peso 5   

GEOGRAFIA Nota 10,0 peso 3 Nota 10,0 peso 2 Nota 10,0 peso 5   

MATEMÁTICA Nota 10,0 peso 3 Nota 10,0 peso 2 Nota 10,0 peso 5 *1,0  

CIÊNCIAS Nota 10,0 peso 3 Nota 10,0 peso 2 Nota 10,0 peso 5   

 

*A pontuação é referente à Olimpíada Canguru (as informações irão em comunicado específico) 
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CALENDÁRIO AVALIATIVO DO 6º ANO- SEMANAS DE 08/03 a 05/04 – ETAPA I UNIDADE I 

 
COMPONENTE 
CURRICULAR 

DATA HORÁRIO MODELO O QUE ESTUDAR ONDE ENCONTRAR 

MATEMÁTICA 08/03 
(3ª feira) 

Das 10h50 às 12h30 Avaliação parcial 
escrita 

• Sistema de 
numeração 

romano. 
• Sistema de 

numeração 
decimal. 

• Os números 
naturais. 

• Adição e Subtração 
com números 

naturais. 

Livro de matemática 6º ano 

• Sistema de numeração 
romano pág. 15 até 19 

• Sistema de numeração 
decimal pág. 20 até 30 

• Os números naturais 
pág. 31 até 38 

• Adição e Subtração 
com números naturais 

pág. 46 até 52. 

ED. FÍSICA 09/03 
 (4ª feira) 

Aula do professor Interpretação de 
texto 

Jogo e esporte Vídeo disponibilizado na aula 

PORTUGUÊS 15/03 
(3ª feira) 

Das 10h50 às 12h30 Avaliação parcial 
escrita 

-Interpretação de  texto 
(poesia) 

- Termo regente e termo 
regido 

-Verbo (identificação, 
semântica) 

 

- Atividades feitas em sala. 
- Livro: Gramática  Reflexiva – 

p. 198 à p. 201. 
- Slide trabalhado em sala 
(disponibilizado na área 

restrita) 
- Atividades no caderno e 

atividade de revisão. 

LNT 6ºA e 6ºC 16/03 
(4ª feira) 

6ºB e 6ºD 18/03 
(6ª feira) 

Aula do professor Elaboração do projeto 
do acendimento do 

LED utilizando o bloco 
delay para piscar. 

Atividades realizadas  em 
sala. 

Atividades em sala. 
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A atividade será 

realizada em sala com 
o kit de robótica. 

- Circuito no 
Tinkercad 

- Programação no 
Tinkercad 

- Projeto físico 
funcionando 

corretamente 

INGLÊS 17/03 
(5ª feira) 

Turno Vespertino 

Aula do professor 
 

Trabalho Será especificado após término do nivelamento 

CIÊNCIAS 22/03 
(3ª feira) 

Das 10h50 às 12h30 Avaliação parcial 
escrita 

1) O método científico e 
suas etapas. 

 
2)ECOLOGIA: Conceitos 

básicos de Ecologia, cadeia 
alimentar e seus  

constituintes, fluxo de 
matéria e energia nos 

ecossistemas. 

1)  Xerocado: “A investigação 
científica”, anotações do 

caderno. 
 

2) Livro didático páginas 
160 a 166, 169 a 172, 
anotações do caderno 

e atividades de classe e 
de casa. 

PRODUÇÃO 
TEXTUAL 

24/03 
(5ª feira) 

Aula do professor Produção de texto 
narrativo a partir de 

texto poético. 

Anotações no caderno Anotações feitas no caderno 
do aluno, slides trabalhados 
em sala de aula (o material 

será postado na agenda 
online). 

Atenção! Os poemas usados 
com estímulo para as 

produções (treinamento e 
avaliação) serão tirados do 

livro "Berimbau e outros 
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poemas". 

HISTÓRIA 25/03 
(6ª feira) 

Das 10h50 às 12h30 Avaliação parcial 
escrita 

1.EU E O OUTRO 
2.DIREITOS HUMANOS 
3.HISTÓRIA E TEMPO 

1.ATIVIDADE IMPRESSA 1 
2.ATIVIDADE IMPRESSA 2 

3.LIVRO DE HISTÓRIA, 
CAPÍTULO 1, PÁGINAS 12 A 25; 
ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

GEOGRAFIA 29/03 
(3ª feira) 

Das 10h50 às 12h30 Avaliação parcial 
escrita 

-Compreender o Espaço 
Geográfico 

Livro Panoramas do 6º ano       
( páginas de 12 a 23) 
Slides sobre o Espaço 

Geográfico 

ARTE 29/03 
(3ª feira) 

Aula do professor Entrega de trabalho Trabalho produzido em 

classe – produção visual 

sobre arte rupestre. 

Apostila 

ARTE PRIMITIVA - GRAFITE 

ESPANHOL 05/04 
(3ª feira) 

Das 10h50 às 12h30 Avaliação parcial 
escrita 

1)El alfabeto español 
2) Países que hablan 

español 
3)Las nacionalidades 

4)Pronombre personales 
5)Verbos en presente 

Libro Ventana al español, 
volumen 1pag. 

08,09,10,11,12,13,14,15,16 y 
17. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


