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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 04/04, iniciaremos a segunda 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 (enviamos o informe específico). 

Com essas informações, acrescentamos, o calendário de atividades pontuadas da etapa 2 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 

ionara.silva@colegiooficina.com.br. 

Desejamos que todos (as) estejam bem! 

Atenciosamente, 

Coordenação e Orientação Pedagógica 

 

 

 

mailto:pedagogico@colegiooficina.com.br
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QUADRO DE CONFIGURAÇÃO DE NOTAS DA UNIDADE I 

 
 
 

ATIVIDADES AVALIATIVAS - UNIDADE I - 2022 

 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   

CIÊNCIAS 
Nota 10,0 peso 3 Nota 10,0 peso 2 Nota 10,0 peso 5   
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CALENDÁRIO AVALIATIVO DO 6º ANO- SEMANAS DE 04/04 a 02/05 – ETAPA II UNIDADE I 
 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

DATA HORÁRIO MODELO O QUE ESTUDAR ONDE ENCONTRAR 

MÚSICA/ARTE Semana de 04/04 
Aula do 

professor 
Apresentação do trabalho 
sobre experiência  sonora. 

Trabalho feito durante as 
aulas do professor. 

Roteiro impresso distribuído pelo 
professor. 

MATEMÁTICA 
12/04 

 (3ª feira) 
10:50 às 12:30 

Aula do 
professor 

Miniteste escrito 

Problemas envolvendo as 
quatro operações (adição, 
subtração, multiplicação e 

divisão) com números 
naturais e expressões 

numéricas  com as quatro 
operações e os sinais de 
associação (parênteses, 

colchetes e chaves). 

Livro: Capítulo 2 da página 44 até 
página 76. 

Caderno; lista de exercícios. 
Vídeos: 

https://youtu.be/IewAGzV2Hi8 
https://youtu.be/RZIhlQiqU10 

https://youtu.be/N59W38RVlhg 
 

ED. FÍSICA 
13/04  

(4ª feira) 
Aula do 

professor 

Apresentação de trabalho – 
criação e prática de jogos 

novos. 

Trabalho feito durante as 
aulas do professor 

Roteiro impresso distribuído pelo 
professor. 

INGLÊS 
18/04  

(2ª feira) 

Aula do 
professor no 

turno 
matutino 

Atividade escrita 

A1 
● The Alphabet 
● Numbers 
● Colours 
● Classroom language 
● Greetings 

Countries and 
nationalities 

 
● The Alphabet, p. 8 
● Numbers, p. 8 
● Colours, p. 8 
● Classroom language, p. 9 
● Greetings, p. 8 
● Countries and nationalities, p. 

14 
 

A2 
● Question words 
● Colloquial Language 
● Interjections 

 
● Question words - p. 8 (q. 4) 
● Colloquial Language - p. 14 
● Interjections - p. 14 

https://youtu.be/IewAGzV2Hi8
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● Tense review: Simple 
Present / Present 
Continuous 

● Connectors: and, but, 
why, because 
Stative verbs 

● Tense review: Simple Present / 
Present Continuous - p. 18 & 
118 

● Connectors: and, but, why, 
because - p. 19, 119 & 120 
Stative verbs - p. 19, 119 

A2+ 
There is/There are -   p. 5 

Can and Can’t - p. 7 
Types of movies – p. 9 
djectives to describe 

movies – p. 12 
Present Simple - p. 11 

Adverbs and expressions 
of frequency - p. 11 

Livro páginas: 
5, 7, 9. 11. 12 

CIÊNCIAS/LNT 
SEMANAS DE 25/04 

A 02/05 
Aula do 

professor 

Trabalho interdisciplinar 
Storytelling Quem é o 

cientista? 

Trabalho realizado 
durante as aulas das 

professoras. 

Roteiro impresso distribuído pelas 
professoras. 

ESPANHOL 

25/04 (2ª feira)  
Turmas B e D 

27/04 (4ª feira)  
Turma A 

28/04 (5ª feira)  
Turma C 

Aula da 
professora 

Apresentação do mural 
comunicativo. 

Trabalho realizado 
durante as aulas da 

professora. 

Roteiro impresso disponibilizado 
pela professora. 

LÍNGUA 
PORTUGUESA 

25/03 (6ª feira) 
– etapa 1 – 

construção do painel 
poético 

01/04 (6ª feira) 
– etapa 2 – 

apresentação da 

Aula da 
professora 

Construção e apresentação 
das 4 etapas – sobre poesia 

Trabalho feito durante as 
aulas da professora. 

Roteiro impresso distribuído pela 
professora. 



                                                                

                                                                                                                                                               
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

55

 

2022Salvador/Coordenação/Coordenação/Calend./20220229_Processo seletivo Etapa 2_6ºAno.doc – prof&ta 

poesia do livro (a 
mesma do painel)  

08/04 (6ª feira) 
 – etapa 3 – 

apresentação da 
poesia convite 
22/04 (6ª feira) 

 – etapa 4 
construção do varal 

de poesia 

GEOGRAFIA 

26/04 (3ª feira)  
Turmas A e B 

27/04 (4ª feira)  
Turmas C e D 

Aula do 
professor 

Apresentação do trabalho – 
Paisagem sonora 

Trabalho feito durante as 
aulas do professor. 

Roteiro impresso distribuído pelo 
professor. 

HISTÓRIA 

19/04 (3ª feira) 
construção 

26/04 (3ª feira) 
construção 

28/04 (5ª feira) 
construção 

29/04 (6ª feira) 
postagem 

Aula da 
professora 

Trabalho sobre Patrimônio 
Cultural Brasileiro 

Trabalho feito durante as 
aulas da professora. 

Roteiro impresso distribuído pela 
professora. 

Slides - Fontes e conhecimento em 
História. 

Orientações durante o processo na 
sala de aula 

PRODUÇÃO 
TEXTUAL 

05/05 (5ª feira) 
Aula da 

professora 
Projeto Anúncio Poético 

Trabalho feito durante as 
aulas da professora. 

Roteiro impresso distribuído pela 
professora. 

 


