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Disciplina: Ciências 6ºano 

Professor: Lorena Fortes Brito 

 

DATA CONTEÚDOS OBJETIVOS PROCEDIMENTOS MATERIAIS 

30/jul 

Sua saúde e o ambiente urbano Discutir as implicações do 

ritmo de vida do ser humano 

urbano para sua saúde, 

enfatizando doenças como 

hipertensão, gastrite, úlcera, 

obesidade e alergias.  

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 

 

30/jul 

Sua saúde e o ambiente urbano • Identificar atitudes que 

contribuam para a 

manutenção da saúde nos 

centros urbanos. 

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 

 

31/jul 

Seriam velhas as novas 

doenças? 

Entender o conceito de 

doenças emergentes e 

doenças reemergentes e saber 

identificá-las. • Relacionar a 

prevenção de doenças e a 

promoção de saúde das 

comunidades a políticas 

públicas adequadas.  

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 

06/ago 

Seriam velhas as novas 

doenças? 

• Reconhecer atitudes que 

contribuam para a 

manutenção da saúde nos 

centros urbanos. • Realizar 

pesquisa sobre as doenças 

estudadas. 

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 



06/ago 

A formação dos solos Saber como o solo se forma e 

relacionar o fenômeno com 

os intemperismos físico, 

químico e biológico. • 

Aprender a manipular 

instrumentos em atividades 

de laboratório, tomando os 

devidos cuidados para evitar 

acidentes.  

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 

07/ago 

A formação dos solos • Proporcionar aos alunos 

maior contato e experiência 

com o solo. • Refinar as 

habilidades na elaboração de 

relatório de atividade 

experimental 

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 

13/ago 

Caracterização dos solos Reconhecer algumas 

características dos solos, 

como composição, 

porosidade, permeabilidade e 

cor, por meio de atividades 

experimentais.  

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 

13/ago 

Caracterização dos solos • Trabalhar conteúdos 

conceituais em mapa 

conceitual. • Aprender a 

manipular instrumentos em 

atividades de laboratório, 

percebendo os cuidados para 

evitar acidentes. 

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 

14/ago 

Pragas agrícolas e seu controle Entender que a agricultura de 

larga escala gera 

desequilíbrios ambientais que 

afetam as lavouras, por 

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 



exemplo, com a infestação 

por insetos-praga.  

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

20/ago 

Pragas agrícolas e seu controle • Conhecer as formas de 

combate aos insetos-praga e 

perceber seus prós e contras, 

principalmente em relação ao 

uso de agrotóxicos 

(agricultura convencional) e 

de controle biológico 

(agricultura orgânica com 

princípios agroecológicos). 

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 

20/ago 

Desmatamento, desertificação 

e arenização 

Entender as principais causas 

do desmatamento e seus 

efeitos para o ambiente 

(desequilíbrio e alterações 

climáticas).  

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 

21/ago 

Desmatamento, desertificação 

e arenização 

• Relacionar as queimadas ao 

desmatamento e seus efeitos 

para o ambiente. • Entender 

como se dá o processo de 

desertificação e de 

arenização, identificando 

seus pontos comuns e suas 

diferenças.  

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 

27/ago 

Desmatamento, desertificação 

e arenização 

• Desenvolver a habilidade 

de construção e interpretação 

de gráficos 

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 



27/ago TESTE BIMESTRAL TESTE BIMESTRAL TESTE BIMESTRAL TESTE BIMESTRAL 

28/ago 

Estranhos no ninho Entender os efeitos da 

introdução de espécies em 

ambientes naturais. • 

Identificar os impactos 

ambientais da introdução de 

espécies exóticas e de 

exóticas invasoras. • 

Desenvolver a habilidade de 

análise de dados aplicados a 

situações práticas 

(identificação de problemas 

ambientais). 

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 

03/set 

Interações ecológicas entre 

espécies 

Conhecer algumas das 

interações ecológicas entre 

seres vivos. • Saber 

diferenciar relações 

harmônicas e desarmônicas 

entre espécies diferentes 

(interespecíficas).  

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 

03/set 

Interações ecológicas entre 

espécies 

• Relacionar as interações 

ecológicas entre seres vivos 

com a manutenção do 

equilíbrio ecológico. 

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 

04/set Trabalho bimestral Trabalho bimestral Trabalho bimestral Trabalho bimestral 

10/set Trabalho bimestral Trabalho bimestral Trabalho bimestral Trabalho bimestral 

10/set Trabalho bimestral Trabalho bimestral Trabalho bimestral Trabalho bimestral 

11/set 

Revisão • Revisar e fixar conteúdo, 

sanando todas as dúvidas. 

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 



das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

17/set 

Revisão • Revisar e fixar conteúdo, 

sanando todas as dúvidas. 

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 

18/set 

Revisão • Revisar e fixar conteúdo, 

sanando todas as dúvidas. 

Revisão dos conteúdos trabalhados na 

aula anterior; Explicação do conteúdo 

a ser trabalhado; Leitura e realização 

das atividades do capítulo; Realização 

de atividade experimental ou 

expositiva/ *tarefa de casa referente 

ao capítulo 

Livro Anglo; caderno da disciplina; 

material escolar. Materiais para 

atividade experimental 

24/set AVALIAÇÕES  AVALIAÇÕES  AVALIAÇÕES  AVALIAÇÕES  

24/set AVALIAÇÕES AVALIAÇÕES AVALIAÇÕES AVALIAÇÕES 

25/set AVALIAÇÕES  AVALIAÇÕES  AVALIAÇÕES  AVALIAÇÕES  

     01/out Correção avaliações Correção avaliações Correção avaliações Correção avaliações 

01/out Correção avaliações Correção avaliações Correção avaliações Correção avaliações 

02/out Fechamento bimestral Fechamento bimestral Fechamento bimestral Fechamento bimestral 

 

 

 

 

 

 

 

 



Centro Educacional Ouro Preto 

Planejamento bimestral do 6o ano de 2018 

Disciplina de GEOGRAFIA 

Prof. Rui Mauricio F. Evangelista 

DATA Conteúdos Objetivo Procedimento Materiais 

Semana de 

31 de Julho. 

Revisão 

A dinâmica da natureza. 

Bacias hidrográficas. 

 

(EF06GE11) Analisar distintas interações das sociedades 

com a natureza, com base na distribuição dos componentes 

físico-naturais, incluindo as transformações da 

biodiversidade local e do mundo. (EF06GE12) Identificar o 

consumo dos recursos hídricos e o uso das principais bacias 

hidrográficas no Brasil e no mundo, enfatizando as 

transformações nos ambientes urbanos. 

Aula dialogada retomando os 

conteúdos trabalhados no bimestre 

anterior.  

Materiais de registros e 

apostila 2 

3a aula Revisão. 

A dinâmica da natureza. 

Bacias hidrográficas. 

(EF06GE11) Analisar distintas interações das sociedades 

com a natureza, com base na distribuição dos componentes 

físico-naturais, incluindo as transformações da 

biodiversidade local e do mundo. (EF06GE12) Identificar o 

consumo dos recursos hídricos e o uso das principais bacias 

hidrográficas no Brasil e no mundo, enfatizando as 

transformações nos ambientes urbanos. 

Orientação de seminário.  Materiais de registros e 

apostila 2 

Semana de 

06 de agosto 

Seminários 

Introdução aos estudos da 

Sociedade 

(EF06GE11) Analisar distintas 

interações das sociedades com a 

natureza, com base na distribuição 

dos componentes físico-naturais, 

incluindo as transformações da 

biodiversidade local e do mundo. 

(EF06GE12) Identificar o consumo 

dos recursos hídricos e o uso das 

principais bacias hidrográficas no 

Brasil e no mundo, enfatizando as 

transformações 

Seminário 

Aula dialogada comparando as 

diferentes bacias hidrográficas. 

Criação de um glossário. 

Materiais de registros. 

 

3a aula Introdução aos estudos 

demográficos 

(EF07GE09) Interpretar e elaborar 

mapas temáticos e históricos com 

informações demográficas e 

econômicas do Brasil (cartogramas), 

identificando padrões espaciais, 

regionalizações e analogias 

Aula dialogada construindo 

alguns conceitos básicos de 

demografia e suas aplicações. 

 

Materiais de registros e 

apostila 3. 



espaciais. (EF07GE10) Elaborar e 

interpretar gráficos de barras, 

gráficos de setores e histogramas, 

com base em dados 

socioeconômicos das regiões 

brasileiras. 

3a semana 

13 de agosto 

População  (EF07GE09) Interpretar e elaborar 

mapas temáticos e históricos com 

informações demográficas e 

econômicas do Brasil (cartogramas), 

identificando padrões espaciais, 

regionalizações e analogias 

espaciais. (EF07GE10) Elaborar e 

interpretar gráficos de barras, 

gráficos de setores e histogramas, 

com base em dados 

socioeconômicos das regiões 

brasileiras. 

Atividade Avaliativa: bacias 

Hidrográficas e paisagens 

brasileiras. 

Aula dialogada construindo 

alguns conceitos básicos de 

demografia e suas aplicações. 

 

Materiais de registros e 

apostila 3. 

3a aula População (EF07GE04) Analisar a distribuição 

territorial da população brasileira, 

considerando a diversidade étnico-

cultural (indígena, africana, europeia 

e asiática), assim como aspectos de 

renda, gênero e idade nas regiões 

brasileiras. 

(EF07GE09) Interpretar e elaborar 

mapas temáticos e históricos com 

informações demográficas e 

econômicas do Brasil (cartogramas), 

identificando padrões espaciais, 

regionalizações e analogias 

espaciais. (EF07GE10) Elaborar e 

interpretar gráficos de barras, 

gráficos de setores e histogramas, 

com base em dados 

socioeconômicos das regiões 

Correção cap. 11 

Leitura do vídeo ''A invenção da 

infância''  

Orientação de pesquisa sobre a 

infância e adolescência em Ouro 

Preto. 

Aula dialogada construindo 

alguns conceitos básicos de 

demografia e suas aplicações. 

 

Materiais de registros e 

apostila 3.Texto: Estatuto da 

Criança e do adolescente. 

 



brasileiras. 

4a semana 

28 de agosto 

 (EF07GE04) Analisar a distribuição 

territorial da população brasileira, 

considerando a diversidade étnico-

cultural (indígena, africana, europeia 

e asiática), assim como aspectos de 

renda, gênero e idade nas regiões 

brasileiras. 

(EF07GE09) Interpretar e elaborar 

mapas temáticos e históricos com 

informações demográficas e 

econômicas do Brasil (cartogramas), 

identificando padrões espaciais, 

regionalizações e analogias 

espaciais. (EF07GE10) Elaborar e 

interpretar gráficos de barras, 

gráficos de setores e histogramas, 

com base em dados 

socioeconômicos das regiões 

brasileiras. 

Correção cap. 12 

Leitura do ECA 

Orientação de pesquisa sobre o 

cumprimento do ECA no Brasil, 

em Minas Gerais e Ouro Preto 

 

Materiais de registros e 

apostila 3. 

3a aula  (EF07GE04) Analisar a distribuição 

territorial da população brasileira, 

considerando a diversidade étnico-

cultural (indígena, africana, europeia 

e asiática), assim como aspectos de 

renda, gênero e idade nas regiões 

brasileiras. 

(EF07GE09) Interpretar e elaborar mapas temáticos e 

históricos com informações demográficas e econômicas do 

Brasil (cartogramas), identificando padrões espaciais, 

regionalizações e analogias espaciais. (EF07GE10) 

Elaborar e interpretar gráficos de barras, gráficos de setores 

e histogramas, com base em dados socioeconômicos das 

regiões brasileiras. 

Apresentação de seminários. 

 

Materiais de registros e 

apostila 3.  

5a semana 

04 de 

Ter filhos (EF07GE04) Analisar a distribuição 

territorial da população brasileira, 

Correção cap. 14. 

Leitura e analise de mapas, 

Materiais de registros e 

apostila 3. 



setembro considerando a diversidade étnico-

cultural (indígena, africana, europeia 

e asiática), assim como aspectos de 

renda, gênero e idade nas regiões 

brasileiras. 

(EF07GE09) Interpretar e elaborar 

mapas temáticos e históricos com 

informações demográficas e 

econômicas do Brasil 

(cartogramas), identificando 

padrões espaciais, regionalizações 

e analogias espaciais. (EF07GE10) 

Elaborar e interpretar gráficos de 

barras, gráficos de setores e 

histogramas, com base em dados 

socioeconômicos das regiões 

brasileiras. 

gráficos, tabelas, etc...  

3a aula  (EF07GE04) Analisar a distribuição 

territorial da população brasileira, 

considerando a diversidade étnico-

cultural (indígena, africana, europeia 

e asiática), assim como aspectos de 

renda, gênero e idade nas regiões 

brasileiras. 

(EF07GE09) Interpretar e elaborar 

mapas temáticos e históricos com 

informações demográficas e 

econômicas do Brasil (cartogramas), 

identificando padrões espaciais, 

regionalizações e analogias 

espaciais. (EF07GE10) Elaborar e 

interpretar gráficos de barras, 

gráficos de setores e histogramas, 

com base em dados 

socioeconômicos das regiões 

brasileiras. 

Atividade avaliativa 2 Materiais de registros e 

apostila 3. 

 



6a semana 

11 de 

setembro. 

População brasileira: 

Estudo de caso 

(EF07GE04) Analisar a distribuição 

territorial da população brasileira, 

considerando a diversidade étnico-

cultural (indígena, africana, europeia 

e asiática), assim como aspectos de 

renda, gênero e idade nas regiões 

brasileiras. 

(EF07GE09) Interpretar e elaborar mapas temáticos e 

históricos com informações demográficas e econômicas 

do Brasil (cartogramas), identificando padrões 

espaciais, regionalizações e analogias espaciais. 

(EF07GE10) Elaborar e interpretar gráficos de barras, 

gráficos de setores e histogramas, com base em dados 

socioeconômicos das regiões brasileiras. 

 Materiais de registros e 

apostila 3. 

 

3a aula Brasil um país 

multicultural / 

Esclarecimento de dúvidas 

sobre o trabalho 

(EF07GE04) Analisar a distribuição 

territorial da população brasileira, 

considerando a diversidade étnico-

cultural (indígena, africana, europeia 

e asiática), assim como aspectos de 

renda, gênero e idade nas regiões 

brasileiras. 

(EF07GE09) Interpretar e elaborar 

mapas temáticos e históricos com 

informações demográficas e 

econômicas do Brasil (cartogramas), 

identificando padrões espaciais, 

regionalizações e analogias 

espaciais. (EF07GE10) Elaborar e 

interpretar gráficos de barras, 

gráficos de setores e histogramas, 

com base em dados 

socioeconômicos das regiões 

brasileiras. 

Correção cap. 15 Materiais de registros e 

apostila 3. 

18 de 

setembro 

Brasil um país 

multicultural 

(EF07GE04) Analisar a distribuição 

territorial da população brasileira, 

considerando a diversidade étnico-

Análise de gráficos, mapas e 

tabelas sobre a distribuição da 

população. 

Materiais de registros e 

apostila 3. 



cultural (indígena, africana, europeia 

e asiática), assim como aspectos de 

renda, gênero e idade nas regiões 

brasileiras. 

(EF07GE09) Interpretar e elaborar mapas temáticos e 

históricos com informações demográficas e econômicas 

do Brasil (cartogramas), identificando padrões 

espaciais, regionalizações e analogias espaciais. 

(EF07GE10) Elaborar e interpretar gráficos de barras, 

gráficos de setores e histogramas, com base em dados 

socioeconômicos das regiões brasileiras. 

3a aula Brasil um país 

multicultural 

(EF07GE04) Analisar a distribuição 

territorial da população brasileira, 

considerando a diversidade étnico-

cultural (indígena, africana, europeia 

e asiática), assim como aspectos de 

renda, gênero e idade nas regiões 

brasileiras. 

(EF07GE09) Interpretar e elaborar mapas temáticos e 

históricos com informações demográficas e econômicas 

do Brasil (cartogramas), identificando padrões 

espaciais, regionalizações e analogias espaciais. 

(EF07GE10) Elaborar e interpretar gráficos de barras, 

gráficos de setores e histogramas, com base em dados 

socioeconômicos das regiões brasileiras. 

Correção cap. 15 Materiais de registros e 

apostila 3. 

9a semana - 

25 de 

setembro 

Provas Bimestrais    

3a aula Provas Bimestrais    

10 semana - 

2 de outubro 

Correção e folga de 

programação 

   

     

 * Planejamento sujeito a alteração em função de necessidades didáticas e pedagógicas. 

 Obs.: As folgas de programação e as aulas dedicadas à orientação do trabalho interdisciplinar (Festa do Índio) poderão sofrer alterações de datas 

ou de programação de maiores avisos prévios.  

Proposta de avaliação: 



Prova bimestral - 10 pontos 

Atividade Avaliativa I - 2,5 pontos. 

Atividade Avaliativa II - 2,5 pontos. 

Seminário '' Bacias hidrográficas - 3,0 pontos. 

Seminário Biografias - 3,0 pontos. 

Atividades, correções e tarefas - 4,0 

Gráfico climograma - 1 ponto bônus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6º. ano – 3° Bimestre       

Disciplina: História        Professor: Guina 

3º bimestre / 2018 

 

DATA CONTEÚDOS OBJETIVOS PROCEDIMENTOS MATERIAIS 

01/08 

03/08 

08/08 

 

 

 

- Os incas – sociedade e cultura 

 

- Conhecer a complexidade e 

a hierarquia da sociedade 

inca. 

- Tomar contato com alguns 

aspectos da cultura inca: o 

desenvolvimento das técnicas 

de construção de grande 

porte, os conhecimentos 

matemáticos, a religião. 

 

- - Observar e compreender a função 

que cada pessoa exercia na sociedade 

inca ao segmento social a que 

pertencia. 

 

- Leitura em grupo do tópico (livro 

anglo) – Os incas: sociedade e cultura 

apontando as principais ideias do texto 

para posterior montagem de uma 

esquete teatral. 

 

 

- Livro Anglo 

10/08 

15/08 

17/08 

 

 

 

- África: um continente de 

muitas realidades 

- Compreender que o 

continente africano tem como 

característica a diversidade 

natural e humana. 

 

- Conhecer mitos de origem 

africana e relembrar que essa 

forma de explicação é uma 

prática universal. 

 

- Conhecer as fontes para o 

estudo das sociedades 

africanas 

- Noções básicas: a diversidade natural 

e étnica do continente africano; a 

importância da tradição oral do povo 

africano. 

 

- Mapa geográfico 

 

- audição e tradução do hino da África 

do Sul. 

 

- Leitura em grupo sobre os mitos 

africanos. 

 

 

 

- Livro Anglo 

 

- Mapa – Atlas 

 

- Aparelho de som 

22/08 - África: raízes de grandes - Concretizar a noção de - Noções básicas: diferenças entre as - Livro Anglo 



 

 

histórias (I) diversidade africana, 

conhecendo três sociedades e 

suas respectivas formas de 

organização. 

 

- Continuar a desconstruir a 

ideia de homogeneidade 

étnica, cultural e social da 

África. 

 

- Adquirir conhecimentos 

para romper a ideia 

eurocêntrica de que a história 

da maior parte da África 

começou com a chegada dos 

europeus àquelas terras. 

várias etnias africanas. 

 

- Abordar a importância da tradição 

oral nos povos africanos. 

 

- Filme: Kiriku e a feiticeira – roteiro 

escrito e discussão em sala de aula. 

 

- Compreender que existem centenas 

de outros povos africanos, cada qual 

com sua história singular. 

 

- os Bambara e os Iorubá, apresentados 

por meio de seus mitos, poderiam ter 

sido estudados sob outros aspectos 

(políticos, sociais, econômicos), mas  

não haveria espaço para estudarmos 

todos eles. 

 

 

 

 

 

- TV 

 

- Atlas geográfico 

 

 

24/08 

29/08 

31/08 

05/09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- África: raízes de grandes 

histórias (II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Conhecer aspectos da 

história do Egito Antigo. 

 

- Conhecer os diversos tipos 

de fonte histórica utilizados 

no estudo da sociedade 

egípcia. 

 

- Entender o processo de 

formação do Estado no Egito 

Antigo. 

 

 

- Noções básicas: mitologia-vestígios 

materiais- documentos escritos como 

fontes importantes para o estudo do 

passado do Egito; a complexidade da 

sociedade egípcia. 

 

- Análise de cenas dos filmes: 

* Uma noite no museu 3: o segredo da 

tumba 

* A múmia 

* Cleópatra 

* O príncipe do Egito 

 

- Atlas Geográfico 

 

- TV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12/09 

14/09 

19/09 

21/09 

 

 

- A construção da Civilização 

Egípcia. 

 

 

- Relacionar a existência do 

rio Nilo à organização do 

Estado egípcio. 

 

- Retomar o conceito de 

teocracia. 

 

- Conhecer alguns aspectos da 

vida e dos costumes dos 

egípcios. 

 

- Retomar algumas crenças 

egípcias (como a vida após a 

morte e o caráter divino do 

faraó) a fim de perceber a 

forte relação desse povo com 

o universo religioso 

 

- Noções básicas: a importância do Rio 

Nilo; o poder do Faraó; a religiosidade. 

 

- Com base na imagem do Rio Nilo, 

estimular os alunos a perceber a 

importância do Nilo para a 

sobrevivência na região. 

 

- Utilização da pirâmide social como 

figura de representação das classes 

sociais. 

 

- Explorar a relação do Faraó e seus 

auxiliares para a organização do 

Estado egípcio através de leitura de 

texto do Livro Anglo para uma 

posterior apresentação em grupo tendo 

como estratégia de debate a montagem 

de um esquete teatral. 

 

- Tema transversal: meio ambiente 

* discutir a problemática das enchentes 

nos espaços urbanos atualmente. O 

Roteiro de pesquisa será orientado pelo 

professor. 

 

 

 

- TV 

 

- Livro Anglo 

 

- Reportagens 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina: Língua Inglesa 

Professor: Danilo Tomesani 

 

DATA CONTEÚDOS OBJETIVOS PROCEDIMENTOS MATERIAIS 

01/08 

 

02/08 

Atividade lúdica em inglês 

Treinar a habilidade de 

audição com dinâmica 

conduzida em inglês. 

Condução da dinâmica The 

Werewolves of Miller’s Hollow. 

Lousa, cópia do jogo The 

Werewolves of Miller’s Hollow. 

08/08 

 

09/08 

Vocabulário relacionado a 

alimentação. 

Construir conhecimento 

sobre estruturas básicas da 

Língua Inglesa. 

Atividades da Unidade 5 do livro (p. 

76 a 80) 

Materiais regulares de sala de aula; 

Livro Alive. 

15/08 

 

16/08 

Nomes dos dias da semana, 

retomada da negativa do 

presente simples. 

Construir conhecimento 

sobre estruturas básicas da 

Língua Inglesa. 

Atividades da Unidade 5 do livro (p. 

81 a 85) 

Materiais regulares de sala de aula; 

Livro Alive. 

22/08 

 

23/08 

Entrega dos textos da 

Avaliação de Interpretação de 

Texto.  Atividades de leitura e 

práticas orais. 

Consolidar compreensão do 

Inglês Instrumental. 

Leitura guiada dos textos que serão 

objeto da avaliação. 

Atividades da Unidade 5 do livro (p. 

86 e 87) 

Materiais regulares de sala de aula; 

Textos impressos; Livro Alive. 

29/08 

 

30/08 

Retomada da estrutura 

interrogativa do presente 

simples. 

Construir conhecimento 

sobre estruturas básicas da 

Língua Inglesa. 

Atividades da Unidade 6 do livro (p. 

88 a 92) 

Materiais regulares de sala de aula; 

Livro Alive. 



05/09 

 

06/09 

Aplicação da Avaliação de 

Interpretação de Texto. 

Atividades de leitura e escrita. 

Consolidar compreensão do 

Inglês Instrumental. 

Revisão e aplicação da Avaliação de 

Interpretação de Texto. 

Atividades da Unidade 6 do livro (p. 

93 a 95) 

Materiais regulares de sala de aula; 

Livro Alive. 

12/09 

 

13/09 

Atividades de pronúncia e 

escrita. 

Treinar pronúncia e 

composição de texto na 

língua inglesa. 

Atividades da Unidade 6 do livro (p. 

97 a 99) 

Materiais regulares de sala de aula; 

Livro Alive. 

19/09 

 

20/09 

Exercícios de áudio; exercícios 

de revisão para a Avaliação 

Bimestral. 

Revisar conteúdo para a 

avaliação bimestral. 

Exercícios de revisão do conteúdo do 

bimestre. 

Materiais regulares de sala de aula; 

Livro Alive. 

26/09 

 

27/09 

Avaliações bimestrais.    

03/10 

 

04/10 

Semana de segundas chamadas 

e recuperação, exibição de 

animação. 

Entreter, treinar leitura e 

escuta em inglês. 

Exibição da animação 5 centimeters 

per second (áudio e legendas em 

inglês). 

Aparelho televisor na sala de aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANEJAMENTO MATEMÁTICA – 6°ANO - CEOP 

 

 

 

 

 

 

 

DATA CONTEÚDOS OBJETIVOS PROCEDIMENTOS 

 

MATERIAIS 

06/08  

- Sistema de coordenadas em um 

plano 

 

- Introduzir o conceito de sistema 

de coordenadas em um plano. 

 

- Identificar a localização / 

movimentação de objeto em 

 

- Livro Anglo, caderno da 

disciplina, lápis e 

DATA CONTEÚDOS OBJETIVOS PROCEDIMENTOS 

 

MATERIAIS 

31/07 , 

01/08 

e  

03/08 

 

- Abertura ; 

- Classificação de quadriláteros, 

- Estabelecendo classificações 

- Quadriláteros notáveis  

 

 

 

 

- compreender , numa 

classificação qualquer , as 

relações de inclusão entre as 

diferentes categorias e representa-

las em um diagrama de Venn ,  

- compreender as definições de 

cada um dos cinco tipos de 

quadriláteros notáveis , 

- conhecer a definição de 

diagonais de um polígono , 

- perceber as relações de inclusão 

existentes entre as cinco 

categorias citadas , rompendo 

com concepções baseadas 

somente na percepção visual , 

comum a alunos de menor faixa 

etária , e passando a perceber , 

por exemplo , que todo quadrado 

é também retângulo. 

 

- Identificar , em diversas 

figuras , os cinco quadriláteros 

notáveis : quadrado , retângulo , 

losango , paralelogramo e 

trapézio. 

- Identificar as relações de 

inclusão existentes entre os cinco 

quadriláteros . 

 

- Livro Anglo, caderno da 

disciplina, 

lápis ,borracha , esquadros 

de 45° e 60° , régua de 30 

cm.. 



 

 

 

- Utilizar as coordenadas 

cartesianas para localizar pontos 

em um plano. 

 

mapas , croquis e outras 

representações gráficas . 

- Interpretar a localização e a 

movimentação de pessoas / 

objetos no espaço tridimensional e 

sua representação no espaço 

bidimensional . 

borracha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA CONTEÚDOS OBJETIVOS PROCEDIMENTOS 

 

MATERIAIS 

08/08 

e 

10/08  

 

- Possibilidades 

 

 

 

 

- Desenvolver o raciocínio 

combinatório ( princípio 

fundamental de contagem ). 

- Explorar diferentes 

representações para a contagem 

de possibilidades. 

- Explorar situações de Geometria 

não euclidiana como a Geometria 

do taxista. 

  

 

- Determinar o número de 

possibilidades de dada situação , 

utilizando diferentes 

representações ( forma descritiva , 

tabela de dupla entrada , árvore de 

possibilidade ); 

- Perceber o significado da 

multiplicação de números naturais 

como raciocínio combinatório , 

utilizados em problemas de 

contagem. 

 

 

- Livro Anglo, caderno da 

disciplina, lápis ,borracha 

e régua . 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DATA CONTEÚDOS OBJETIVOS PROCEDIMENTOS 

 

MATERIAIS 

13/08 , 

15/08 

e 

17/08  

 

Divisão de números decimais 

 

 

 

 

- Comprender o algoritmo da 

divisão de números decimais . 

- Explorar as características de 

produto e do quociente de 

números decimais . 

- Resolver situações – problema 

com o uso da calculadora. 

- Resolver expressões numéricas 

com números naturais e com 

números decimais. 

 

 

- Procedimentos para a divisão de 

dois números decimais . 

- Aplicação da propriedade 

fundamental na divisão de 

números decimais . 

- Síntese das idéias trabalhadas. 

- Análise e característica de 

produtos e quocientes de números 

decimais . 

-  Resolução de situações – 

problema com o uso da 

calculadora. 

 

- - Livro Anglo, caderno 

da disciplina, 

lápis ,borracha , esquadros 

de 45° e 60° , régua de 30 

cm. 

 

DATA CONTEÚDOS OBJETIVOS PROCEDIMENTOS 

 

MATERIAIS 

20/08 

e 

22/08 

 

- Multiplicação e divisão por 

10 , 100 e 1000 com números 

decimais  

 

 

 

-Perceber regularidades na 

multiplicação e na divisão por 10 , 

100 e 1000. 

 

 

 

- Propor atividades com com a 

calculadora . 

- Propiciar a troca e a enunciação 

das regras esperadas . 

 

- Livro Anglo, caderno da 

disciplina, lápis , borracha 

e calculadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATA CONTEÚDOS OBJETIVOS PROCEDIMENTOS 

 

MATERIAIS 

24/08 

a 

27/08   

 

- Medidas 

 

 

 

- Retomar as unidades de medida 

de comprimento , massa e 

capacidade. 

- Identificar a unidade de 

referência em cada sistema de 

medida .  

- Converter unidades de medida . 

- Conhecer a grafia dos símbolos 

que expressam medidas. 

 

 

- Demonstrar as medidas em 

nosso cotidiano 

- Desenvolver o conceito : Mas o 

que é medir ? 

- Desenvolver a grafia dos 

símbolos . 

- Demonstrar mediadas de 

comprimento , capacidade e 

massa. 

 

. - Livro Anglo, caderno 

da disciplina, 

lápis ,borracha e 

calculadora. 

 

 

 

 

 

 

DATA CONTEÚDOS OBJETIVOS PROCEDIMENTOS 

 

MATERIAIS 

29/08 

a 

31/08  

 

- Medidas de superfície 

 

 

- Identificar a unidade padrão de 

medida de superfície. 

- Transformar unidades de medida 

de superfície. 

- Utilizar adequadamente algumas 

unidades de área estabelecendo 

relações com a unidade padrão. 

- Determinar o perímetro de uma 

figura plana. 

- Determinar a área de uma 

superfície , utilizando diferentes 

unidades de medida. 

 

 

- Desenvolver contextos 

envolvendo superfícies. 

- Demonstrar o conceito de 

superfície : área e perímetro. 

- Apresentar a unidade de medida 

de superfície ( área ) , seus 

múltiplos e submúltiplos . 

- Converter unidades de área. 

 

 

 

- Livro Anglo, caderno da 

disciplina, lápis  ,borracha 

e caneta. 



 

DATA CONTEÚDOS OBJETIVOS PROCEDIMENTOS 

 

MATERIAIS 

31/08 

a 

03/09 

 

Área do retângulo e do quadrado  

 

 

-Estabelecer a relação entre as 

medidas dos lados de um 

retângulo e sua área. 

- Estabelecer a relação entre a 

medida do lado de um quadrado e 

sua área. 

- Calcular áreas de outros 

polígonos por meio de 

composição ou decomposição de 

figuras , utilizando áreas do 

retângulo e do quadrado. 

 

 

- Utilizar o texto introdutório do 

Módulo para explicar aos alunos o 

enfoque que será dado no cálculo 

de áreas. 

- Calcular área do retângulo . 

- Cálculo de diversas áreas .. 

- Calcular áreas de retângulos e 

quadrados a partir das medidas 

dos seus lados. 

- Visualizar composições e 

decomposições de figuras que 

permitam calcular áreas de outros 

polígonos baseando-se nas áreas 

do retângulo e do quadrado . 

 

- Livro Anglo, caderno da 

disciplina, lápis , régua , 

esquadro , transferidor e 

borracha. 

 

 

 

 

DATA CONTEÚDOS OBJETIVOS PROCEDIMENTOS 

 

MATERIAIS 

05/09 . 

10/09 

e 

12/09 

 

Fração como quociente 

 

 

- Identificar , pelo contexto , se 

uma divisão pode ou não ter 

quociente decimal . 

- Explorar as representações 

fracionária e decimal de um 

número racional como quociente 

de dois números naturais . 

- Transformar fração em número 

misto e vice-versa . 

- Classificar as frações em 

próprias e impróprias . 

 

 

- Dar ênfase à representação 

fracionária e à representação 

decimal de um mesmo número 

racional. 

- Demonstrar quando é possível 

continuar a divisão . 

- Representar a forma fracionária 

e decimal da divisão com quebra.  

 

- Livro Anglo, caderno da 

disciplina, lápis e 

borracha. 

 

 

 

 

 

 



 

DATA CONTEÚDOS OBJETIVOS PROCEDIMENTOS 

 

MATERIAIS 

14/09 

e 

17/09  

 

Outros contextos de números 

racionais 

 

 

- Explorar a representação 

fracionária de número racional 

como uma relação parte-todo. 

- Localizar na reta numérica 

números racionais na 

representação fracionária . 

- Localizar na reta numérica 

números racionais na 

representação fracionária. 

- Determinar o todo-referência a 

partir de uma fração dada. 

 

 

- Focar simultaneamente 

grandezas discretas e contínuas 

através do texto no início do 

módulo. 

- Utilizar materiais de contagem 

no caso de frações em grandezas 

discretas. 

- Demonstrar a representação 

fracionária do número racional 

como relação parte-todo . 

- Desenvolver o mapa conceitual 

da divisão : síntese das ideias 

trabalhadas. 

 

 

- Livro Anglo, caderno da 

disciplina, material de 

contagem [ palitos , 

fichas , botões , etc .] , 

lápis e borracha. 

 

 

DATA CONTEÚDOS OBJETIVOS PROCEDIMENTOS 

 

MATERIAIS 

21/09 , 

24/09 

e 

28/09  

 

Investigações matemáticas e 

resolução de problemas 

 

 

- Desenvolver a habilidade de 

observar regularidades numa 

figura. 

- Desenvolver a habilidade de 

construção de argumentos 

matemáticos. 

- Resolver situações – problema. 

 

 

- Introduzir situações que podem 

ser consideradas de investigação 

matemática. 

- Colocar os alunos diante de 

situações cuja tomada de decisão 

não é imediata e requer a 

formulação de hipóteses ( ou 

conjecturas ) , que deverão ser 

testadas e provadas. 

-  

 

 

- Livro Anglo, caderno da 

disciplina , papel 

quadriculado lápis e 

borracha. 



 

 

Plano Bimestral - CEOP 

Disciplina: Música                                

Professor Breno Henrique Matias 

Turma: 6º ano 

 

Período Conteúdo Objetivos Procedimentos Materiais 

3º Bimestre 

 

Pulso musical; 

Acordes e melodias; 

Canções 

 

✓ Trabalhar troca entre 

acordes nos violões 

seguindo uma canção; 

✓ Compreender alguns 

símbolos musicais e 

sua aplicação na 

música; 

✓ Tocar músicas em 

grupo; 

✓ Desenvolver a 

percepção musical 

auditiva. 

Realizar a prática musical em conjunto tocando 

músicas em grandes e pequenos grupos, 

utilizando flautas, violões e teclados com músicas 

instrumentais e vocais. 

Tocar as canções Que País é Esse? E, Pra não 

dizer que não falei das flores. Serão trabalhados 

os contextos sociais em que estas canções foram 

compostas e as influências que estes contextos 

exerceram nas canções 

A flauta fará a introdução das músicas e os 

flautistas deverão ainda cantar a canção. 

A avaliação será analisada pela participação, 

presença e desenvolvimento. Além deste 

instrumento avaliativo ocorrerá também uma 

avaliação prática e em grupo. 

Instrumentos musicais 

(Flautas, violões e 

teclado). 

Letras e cifras musicais. 

Recursos áudios e vídeo. 

Lápis, borracha e caderno 

para anotações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina: Educação Física 

Professor: Jorge Sebastião Batista 

3º bimestre / 2018 

DATA CONTEÚDOS OBJETIVOS PROCEDIMENTOS MATERIAIS 

De 30/07 a 

14/10 

 

 

 

 

A influência dos ouvidos 

sobre o movimento 

humano. 

 

-Entender como a nossa audição está 

relacionada com o movimento consciente 

como proposta de eficiência; 

-Vivenciar atividades motórias, percebendo sua 

relação com os ouvidos. 

-Abordagem prática de vivências por 

meio de atividades motórias, 

observando a coordenação entre a 

audição e as demais estruturas do 

corpo.  

Vídeos 

Livro Anglo 

Caderno 

Bolas (desportos, 

plástico, borracha, 

grande pequenas...) 

Espaços: quadra, rua, 

pátio coberto, áreas 

verdes, salas de aula. 

 

Capacidade do movimento 

humano: 

Força muscular, 

velocidade e potência 

muscular. 

- Conhecer e identificar as capacidades do 

movimento humano: força muscular, 

velocidade e potência muscular; 

-Vivenciar atividades motórias e perceber sua 

relação com essas capacidades. 

. Aulas práticas evidenciando os 

movimentos que possibilitem o 

reconhecimento e identificação das 

capacidades do movimento humano: 

força muscular, velocidade e 

potência muscular; 

Capacidade do movimento 

humano: 

Resistência 

cardiorrespiratória, 

equilíbrio, flexibilidade e 

resistência muscular. 

- Conhecer e identificar os conceitos das 

capacidades do movimento humano: 

Resistência cardiorrespiratória, equilíbrio, 

flexibilidade e resistência muscular; 

-Vivenciar atividades motórias e perceber sua 

relação com essas capacidades. 

. Aulas práticas evidenciando os 

movimentos que possibilitem o 

reconhecimento e identificação das 

capacidades do movimento humano: 

Resistência cardiorrespiratória, 

equilíbrio, flexibilidade e resistência 

muscular. 

O movimento humano, as 

áreas naturais e as áreas 

construídas. 

-Reconhecer que diferentes áreas ambientais 

podem interferir e afetar o movimento humano 

. Aulas práticas evidenciando a 

influência que os movimentos 

sofrem ao termo que nos adaptar a 

áreas naturais modificadas com a 

ocupação e modernização das 

construções 

 

 

 

 

 



Planejamento Língua Portuguesa – 6°Ano - Professora Sandra 
6.º ano 6.º ano 6.º ano 6.º ano 6.º ano 6.º ano 

DATA CONTEÚDOS OBJETIVOS PROCEDIMENTOS MATERIAIS AVALIAÇÃO 

30 / 07 / 2018 

 

Segunda-feira 

Bate papo com as e 

os estudantes 

SOBRE OS 

resultados do 

2.º BIMESTRE  e 

do 1.º SEMESTRE 

ESOBRE O 

PROJETO 

JORNAL 

Interagir  com as alunas e os 

alunos RETOMADA dos 

CONTEÚDOS DO 2.º 

BIMESTRE 

 

PROJETO JORNAL 

Conversas e diálogos 

descontraídos 

 

JORNAL  PROJETO 

ELABORAÇÃO E 

EXECUÇÃO 

PLANEJAMNETO FEITO 

PELOS ALUNOS 

Sala de aula e Apostila Anglo AUTO – AVALIAÇÃO 

DOS PRÓPRIOS 

ALUNOS SOBRE O 

DESEMPENHO 

DELES NO 2.º BIM. 

31 / 07 / 2018 LEITURA   e 

PARÓDIA 

INTERTEXTUALI

DADE 

PARÓDIA 

- Desenvolver com as alunas e 

os alunos HABILIDADES DE 

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 

E CONHECER PARÓDIAS 

 

 

Cada estudante LERÁ UMA 

PARTE DO TEXTO 

 

APOSTILA ANGLO Observação das reações 

dos alunos ao LEREM 

o texto. 

02/ 08 / 2018 

 

 

 

Leitura de texto 

TIRINHAS COM 

PARÓDIAS 

 

 

Promover  a leitura e o 

entrosamento dos alunos com o 

texto de PARÓDIAS 

 

Roda de conversas e 

atividades  em grupos. 

 

Texto da apostila Anglo 

páginas 6 até 10 

 

Analisar a leitura de 

cada aluno. 

06 / 08 / 2018 

 

Segunda-feira 

PRONOMES 

 

USO dos 

PRONOMES 

 

PRONOMES  em 

TEXTOS 

DIVERSOS 

 

- Praticar leitura oral e 

expressiva de textos com 

pronomes 

 

 

Os alunos lerão em voz alta 

um aluno de cada vez. 

Páginas: 11 até 17. 

Apostila Anglo (Livro Anglo); 

caderno da disciplina, caneta, 

lápis e borracha. 

Poemas da apostila Anglo. 

 

Ouvir a leitura dos 

alunos e orientá-los 

quanto entonação e 

expressividade quando 

necessário. 

http://www.webcid.com.br/calendario/2017/janeiro
http://www.webcid.com.br/calendario/2017/janeiro
http://www.webcid.com.br/calendario/2017/janeiro
http://www.webcid.com.br/calendario/2017/janeiro


07 / 08 / 2018 

 

 

terça-feira 

Interpretação e 

compreensão de 

textos com 

PRONOMES 

 

 

Aperfeiçoar a leitura e 

interpretação de TEXTOS e 

ENUNCIADOS de QUESTÕES 

Verificar a fruição da leitura 

das(os) alunas(os). 

 

Fazer a leitura individual e 

coletiva dos textos contidos 

na apostila Anglo. 

Realização das atividades 

das páginas: 11 até 17. 

 

Apostila Anglo (Livro Anglo); 

caderno da disciplina, caneta, 

lápis e borracha. 

Poemas da apostila Anglo. 

 

 

Olhar o caderno e a 

apostila de cada aluno 

para verificar quais os 

acertos e dúvidas que os 

alunos tiveram ao 

realizarem as tarefas. 

09 / 08 / 2018 

quinta-feira 

Redação / produção 

de texto 

 

 

Praticar a escrita de diversos 

gêneros textuais, tais como 

PARÓDIAS 

 

Escrever PARÓDIASa 

partir da leitura de diversos 

TEXTOS. Realizar as 

atividades. PÁGINAS: 18 

ATÉ 22 

Apostila Anglo (Livro Anglo); 

caderno da disciplina, caneta, 

lápis e borracha. 

Poemas da apostila Anglo. 

Ouvir a leitura oral dos 

TEXTOS produzidos 

pelos alunos; 

Analisar os TEXTOS 

elaborados pelos 

alunos. 

13 / 08 / 2018 

Segunda-feira 

 

UNIVERO dos 

QUADRINHOS 

 

Identificar HISTÓRIAS em 

QUADRINHOS 

Identificar em uma 

HISTÓRIA em 

QUADRINHOS 

Exercícios da apostila anglo 

PÁGINAS: 23 ATÉ 33 

Correção de exercícios 

da apostila 

6.º ano 6.º ano 6.º ano 6.º ano 6.º ano 6.º ano 

DATA CONTEÚDOS OBJETIVOS PROCEDIMENTOS MATERIAIS AVALIAÇÃO 

14 / 08 / 2018 

terça-feira 

A LINGUAGEM 

usada nas 

HISTÓRIAS em 

QUADRINHOS 

PERCEBER O TIPO de 

LINGUAGEM utilizada nas 

HISTÓRIAS em quadrinhos 

   

16 / 08 / 2018 

quinta-feira 

VERBOS   / 

ADVÉRBIO 

Identificar verbos   E 

ADVÉRBIOS 

Identificar em uma oração a 

VERBOS E ADVÉRBIOS 

Exercícios da apostila anglo Correção de exercícios 

da apostila 

20 / 08 / 2018 

 

segunda-feira 

VERBOS   / 

ADVÉRBIO 

 

VERBOS   / 

ADVÉRBIO 

Identificar verbos 

 

VERBOS   / ADVÉRBIO 

Identificar em uma oração 

VERBOS 

Páginas: 24 até 47 da apostila 

Anglo (Livro Anglo); caderno 

da disciplina, caneta, lápis e 

borracha. 

 

Avaliar os alunos 

conforme a realização 

das atividades na 

apostila Anglo. 

21 / 08 / 2018 Arguição sobre o 

FEIRA LIVRO 

"A REVOLUÇÃO 

dos 

BICHOS"   de    G

eorge Orwell 

DIA:  21/ 08 

VERIFICAR A 

COMPREENÇÃO E 

INTERPRETAÇÃO dos alunos  

ao lerem o LIVRO: “ A 

REVOLUÇÃO DOS BICHOS” 

do autor:  George Orwell 

A partir da leitura do livro, 

discutir a temática do livro, 

em sala de aula, para que os 

alunos escrevam seus 

próprios TEXTOS de 

ANÁLISE SOBRE A 

OBRA. 

LIVRO: “ A REVOLUÇÃO 

DOS BICHOS” do  

AUTOR: GEORGE ORWELL 

Avaliar a capacidade de 

cada aluno ao criarem 

um texto DE ANÁLISE 

DE OBRA 

LITERÁRIA. 

http://www.webcid.com.br/calendario/2017/janeiro
http://www.webcid.com.br/calendario/2017/janeiro
http://www.webcid.com.br/calendario/2017/janeiro
http://www.webcid.com.br/calendario/2017/janeiro
http://www.webcid.com.br/calendario/2017/janeiro
http://www.webcid.com.br/calendario/2017/janeiro
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiQgcLbs5PYAhXDgZAKHWJWA1QQFghKMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com.br%2FRevolu%25C3%25A7%25C3%25A3o-dos-Bichos-George-Orwell%2Fdp%2F8535909559&usg=AOvVaw1AtFIODIl61Z3Sr85pA7nl
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiQgcLbs5PYAhXDgZAKHWJWA1QQFghKMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com.br%2FRevolu%25C3%25A7%25C3%25A3o-dos-Bichos-George-Orwell%2Fdp%2F8535909559&usg=AOvVaw1AtFIODIl61Z3Sr85pA7nl
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwiQgcLbs5PYAhXDgZAKHWJWA1QQFghKMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com.br%2FRevolu%25C3%25A7%25C3%25A3o-dos-Bichos-George-Orwell%2Fdp%2F8535909559&usg=AOvVaw1AtFIODIl61Z3Sr85pA7nl


TERÇA-FEIRA 

3.º BIMESTRE 

 

 
 

 

  

23 / 08 / 2018 

quinta-feira 

PRODUÇÃO DE 

TIRINHAS 

 

 

Ler e compreender textos 

TIRINHAS 

 

 

A partir da leitura dos textos 

em sala de aula os alunos 

escreverão textos EM 

TIRINHAS 

Página: 47 E 53 da apostila 

Anglo (Livro Anglo); caderno 

da disciplina, caneta, lápis e 

borracha. 

Avaliar a capacidade de 

cada aluno ao criarem 

uma tirinha 

27 / 08 / 2018 

segunda-feira 

 

 

PRONOMES   EM 

NARRATIVAS DE 

TIRINHAS 

Compreender o conceito DE 

PRONOME  

TIRINHAS 

Identificar PRONOMES 

EM TIRINHAS 

Páginas: 54 até 66 da apostila 

Anglo (Livro Anglo); caderno 

da disciplina, caneta, lápis e 

borracha. 

Avaliar a forma como 

os alunos e alunas 

identificam os 

TEXTOS 

NARRATIVOS 

28 / 08 / 2018 

 

terça-feira 

TEXTOS 

INFORMATIVOS 

GÊNERO 

TEXTUAL:  

JORNAL 

Praticar a leitura  DE TEXTOS 

JORNALÍSTICOS 

Ler JORNAL  COMO 

SUPORTE DE DIVERSOS 

GÊNEROS TEXTUAIS 

 

 

APOSTILA ANGLO  E 

JORNAIS IMPRESSOS 

EXERCICIOS DA 

APOSTILA ANGLO 

30 / 08 / 2018 

quinta-feira 

JORNAL   

LINGUAGEM 

JORNALÍSTICA 

Reconhecer textos jornalístico e 

o tipo de linguagem usada em 

jornais 

LER OS DIVERSOS 

TEXTOS E IDENTIFICAR 

OS TIPOS DE 

LINGUAGENS OS 

ALUNOS PESQUISARÃO 

JORNAIS EM CASA E 

APOSTILA ANGLO  páginas: 

66   até 81  E JORNAIS 

IMPRESSOS PESQUISADOS 

PELOS ALUNOS 

EXERCICIOS DA 

APOSTILA ANGLO 

http://www.webcid.com.br/calendario/2017/janeiro
http://www.webcid.com.br/calendario/2017/janeiro
http://www.webcid.com.br/calendario/2017/janeiro
http://www.webcid.com.br/calendario/2017/janeiro


TRARÃO PARA A SALA 

DE AULA 

03 / 09 / 2018 

segunda-feira 

NOTÍCIAS: 

TEXTOS DO DIA 

A DIA 

Reconhecer textos jornalísticos e 

o tipo de linguagem usada em 

jornais 

Ler e identificar textos no 

cotidiano 

Páginas: 82 até 86 da apostila 

Anglo (Livro Anglo); caderno 

da disciplina, caneta, lápis. 

Avaliar os alunos 

conforme a realização 

das atividades 

04 / 09 / 2018 

 

terça-feira 

NOTÍCIAS E 

COTIDIANO 

TEXTOS DO 

COTIDIANO 

CRÔNICAS 

Ler e identificar textos no 

cotidiano 

Ler e identificar textos no 

cotidiano 

Páginas: 82 até 86 da apostila 

Anglo (Livro Anglo); caderno 

da disciplina, caneta, lápis. 

Avaliar os alunos 

conforme a realização 

das atividades 

6.º ano 6.º ano 6.º ano 6.º ano 6.º ano 6.º ano 

DATA CONTEÚDOS OBJETIVOS PROCEDIMENTOS MATERIAIS AVALIAÇÃO 

06 / 09 / 2018 

quinta-feira 

textos jornalísticos Diferenciar textos jornalísticos 

 

Ler diversos textos 

jornalísticos 

Páginas: 87 até 94 da apostila 

Anglo (Livro Anglo); caderno 

da disciplina, caneta, lápis. 

Avaliar os alunos 

conforme a realização 

das atividades 

10 /09 / 2018 

segunda-feira 

 

 

 

TEXTO de 

jornais 

CONHECER   TEXTO de 

jornais 

TEXTO de 

jornais 

Páginas: 87 até 94 da apostila 

Anglo (Livro Anglo); caderno 

da disciplina, caneta, lápis e 

Avaliar os alunos 

conforme a realização 

das atividades na 

apostila 

 

 

11 /09 / 2018 TESTES bimestrais TESTES  bimestrais TESTES bimestrais TESTES bimestrais Avaliar os alunos 

conforme a realização 

dos TESTES 

13 /09 / 2018 

 

quinta-feira 

 

 

NARRATIVAS 

FICCIONAIS: 

PISTAS E 

PREVISÕES EM 

TEXTOS 

NARRATIVOS 

LEITURA E 

INTERPRETAÇÃO de 

TEXTOS 

LEITURA E 

INTERPRETAÇÃO de 

TEXTOS 

Páginas: 87 até 94 da apostila 

Anglo (Livro Anglo); caderno 

da disciplina, caneta, lápis  

Avaliar os alunos 

conforme a realização 

das atividades na 

apostila 

 

 

17 /09 / 2018 

segunda-feira 

PREPOSIÇÕES PREPOSIÇÕES IDENTIFICAR O USO 

DAS PREPOSIÇÕES EM 

TEXTOS 

DIVERSIFICADOS 

Páginas: 95 até 107 da apostila 

Anglo (Livro Anglo); caderno 

da disciplina, caneta, lápis  

Avaliar os alunos 

conforme a realização 

das atividades na 

apostila 

 

18 /09 / 2018 PREPOSIÇÕES PREPOSIÇÕES  Páginas: 95 até 107 da apostila Avaliar os alunos 

http://www.webcid.com.br/calendario/2017/janeiro
http://www.webcid.com.br/calendario/2017/janeiro


 

terça-feira 

IDENTIFICAR O USO 

DAS PREPOSIÇÕES EM 

TEXTOS 

DIVERSIFICADOS 

Anglo (Livro Anglo); caderno 

da disciplina, caneta, lápis  

conforme a realização 

das atividades na 

apostila 

 

 

6.º ano 6.º ano 6.º ano 6.º ano 6.º ano 6.º ano 

DATA CONTEÚDOS OBJETIVOS PROCEDIMENTOS MATERIAIS AVALIAÇÃO 

20 /09 / 2018 

quinta-feira 

PROVA ANGLO PROVA ANGLO PROVA ANGLO PROVA ANGLO PROVA ANGLO 

24 /09 / 2018 

segunda-feira 

PRODUÇÃO 

TEXTUAL 

 

DA REALIDADE 

PARA A 

IMITAÇÃO 

PRODUZIR TEXTOS COM 

RESPALDO NA REALIDADE 

CONTEXTUALIZAR A 

REALIDADE EM 

TEXTOS PRODUZIDOS 

PELOS ALUNOS 

Páginas: 108 até 114 da 

apostila Anglo (Livro Anglo); 

caderno da disciplina, caneta, 

lápis  

Avaliar os alunos 

conforme a realização 

das atividades na 

apostila 

 

 

25 /09 / 2018 

terça-feira 

PRODUÇÃO 

TEXTUAL 

 

DA REALIDADE 

PARA A 

IMITAÇÃO 

PRODUZIR TEXTOS COM 

RESPALDO NA REALIDADE 

CONTEXTUALIZAR A 

REALIDADE EM 

TEXTOS PRODUZIDOS 

PELOS ALUNOS 

Páginas: 108 até 114 da 

apostila Anglo (Livro Anglo); 

caderno da disciplina, caneta, 

lápis  

Avaliar os alunos 

conforme a realização 

das atividades na 

apostila 

 

 

27 /09 / 2018 

quinta-feira 

PRODUÇÃO 

TEXTUAL 

 

DA REALIDADE 

PARA A 

IMITAÇÃO 

PRODUZIR TEXTOS COM 

RESPALDO NA REALIDADE 

CONTEXTUALIZAR A 

REALIDADE EM 

TEXTOS PRODUZIDOS 

PELOS ALUNOS 

Páginas: 108 até 114 da 

apostila Anglo (Livro Anglo); 

caderno da disciplina, caneta, 

lápis  

Avaliar os alunos 

conforme a realização 

das atividades na 

apostila 

 

 

1.º / 10 / 2018 

segunda-feira 

PROVAS 

BIMESTRAIS 

PROVAS 

BIMESTRAIS 

PROVAS BIMESTRAIS PROVAS BIMESTRAIS PROVAS BIMESTRAIS PROVAS 

BIMESTRAIS 

1.º 10 / 2018 

segunda-feira 

PROVAS 

BIMESTRAIS 

PROVAS BIMESTRAIS PROVAS BIMESTRAIS PROVAS BIMESTRAIS PROVAS 

BIMESTRAIS 

02 / 10 / 2018 

terça-feira 

PROVAS 

BIMESTRAIS 

PROVAS BIMESTRAIS PROVAS BIMESTRAIS PROVAS BIMESTRAIS PROVAS 

BIMESTRAIS 

04 / 10 / 2018 FIM DO segundo FIM DO 3.º BIMESTRE FIM DO 3.º BIMESTRE FIM DO 3.º BIMESTRE FIM DO 3.º 



quinta-feira BIMESTRE BIMESTRE 

08 / 10 / 2018 

segunda-feira 

RECESSO 

ESCOLAR 

RECESSO ESCOLAR RECESSO ESCOLAR RECESSO ESCOLAR RECESSO ESCOLAR 

09 /10 / 2018 

terça-feira 

FIM DO 

TERCEIRO 

BIMESTRE   / 3.º 

Bim. 

FIM DO 3.º BIMESTRE RECESSO ESCOLAR RECESSO ESCOLAR RECESSO ESCOLAR 

11 / 10 / 2018 

quinta-feira 

RECESSO 

ESCOLAR 

RECESSO ESCOLAR RECESSO ESCOLAR RECESSO ESCOLAR RECESSO ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina: Filosofia 

Professor: Carlos José Pires 

3º bimestre / 2018 

 

DIAS CONTEÚDOS HABILIDADES COMPETÊNCIAS MATERIAIS 

03/08 Cérebro: Sede do nosso 

conhecimento 
• Conhecer a importância 

do pensamento e suas 

consequências. 

• Identificar alguns 

filósofos que destacaram 

o estudo do cérebro. 

• Reconhecer a ação do pensamento 

sobre nossas atitudes. 

• Trabalhar a aplicabilidade do 

cérebro juntamente com a 

filosofia. 

• Aulas Expositivas, 

Resolução de exercícios e 

atividades lúdicas propostas 

pelo material didático  

10/08 Ousar para mudar • Identificar o cérebro e 

suas funções. 

• Dialogar sobre o que é 

conhecimento e 

consciência. 

• Perceber alguns pensamentos 

filosóficos sobre o cérebro. 

• Dominar as funções do cérebro. 

 

• Aulas Expositivas, 

Resolução de exercícios e 

atividades lúdicas propostas 

pelo material didático 

17/08 O homem que deixou de 

ser ele mesmo 
• Reconhecer conceitos 

existentes no 

comportamento humano e 

as atividades do sistema 

nervoso. 

• Identificar alguns 

filósofos que estudaram 

algumas investigações 

filosóficas sobre o 

cérebro. 

• Fundamentar a importância do 

cérebro para o nosso 

desenvolvimento humano. 

• Aprofundar sobre percepção e 

realidade. 

 

• Aulas Expositivas, 

Resolução de exercícios e 

atividades lúdicas propostas 

pelo material didático 

21/08 A busca para o 

fortalecimento do cérebro. 
• Entender como algumas 

partes do cérebro 

funcionam. 

• Trabalhar os sentidos do 

corpo humano. 

• Relacionar o cérebro com 

a Filosofia 

• Trabalhar as funções do 

conhecimento e da consciência. 

• Compreender o pensamento de 

alguns filósofos acerca do 

pensamento. 

• Definir como surgiu o 

conhecimento. 

• Aulas Expositivas, 

Resolução de exercícios e 

atividades lúdicas propostas 

pelo material didático 



28/08 A busca para o 

fortalecimento do cérebro. 
• Entender como algumas 

partes do cérebro 

funcionam. 

• Trabalhar os sentidos do 

corpo humano. 

• Relacionar o cérebro com 

a Filosofia 

• Trabalhar as funções do 

conhecimento e da consciência. 

• Compreender o pensamento de 

alguns filósofos acerca do 

pensamento. 

• Definir como surgiu o 

conhecimento. 

• Aulas Expositivas, 

Resolução de exercícios e 

atividades lúdicas propostas 

pelo material didático 

14/09 Trabalho  Investigar o conhecimento na 

filosofia antiga – Sócrates, 

Platão e Aristóteles 

• Definir como surgiu o 

conhecimento 

Apresentação dos trabalhos e roda 

de conversa sobre como o 

conhecimento foi construído nas 

bases do conhecimento ocidental. 

21/09 Trabalho  Investigar o conhecimento na 

filosofia antiga – Sócrates, 

Platão e Aristóteles 

• Definir como surgiu o 

conhecimento 

Apresentação dos trabalhos e roda 

de conversa sobre como o 

conhecimento foi construído nas 

bases do conhecimento ocidental. 

28/09 Avaliação Bimestral • Semana de Provas • Semana de Provas • Semana de Provas 

 

 


