
Disciplina Professor(a) 
Orientador

Tema Enunciado Critério de Avaliação Objetivo(s) Solicitação Entrega

Artes, Espanhol, 
Geografia,  História, 

Matemática, 
Português, Inglês e 

Redação.

Icléa 
(Matemática) Sistema de Numeração Egípcia.

Os alunos serão divididos em grupos e deverão pesquisar e elaborar 
uma apresentações sobre o sistema de numeração egípcia, bem como 
citar as contribuições deles para a matemática.
Apresentações: Painéis, imagens, jogos e maquetes.

 - Pesquisa. 
 - Inclusão dos conteúdos exigidos.  
 - Observância do enunciado.
 - Criatividade. 
 - Tempo de duração.
 - Boa estética. 
 - Apresentação.
 - Valor: 0 a 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Obs.: A nota será atribuída para as seguintes disciplinas: 
Artes, Espanhol, Geografia, História, Matemática, Português, 
Inglês e Redação, mas a orientação será feita pela 
professora de Matemática.

Desenvolver interdisciplinarmente habilidades 
linguísticas, artísticas, históricas, científicas e o 
raciocínio lógico.
Erradicar qualquer tipo de preconceito em relação 
aos povos africanos e seus afrodescendentes.

03/10/2019
Prévia: 28/10

Apresentação: 18/11

Ciências
Danielle

(Ciências)

Projeto de Leituras 
Paradidáticas: O Predador 

Humano.

Os alunos deverão elaborar uma história com ilustrações inspirada no 
conto do livro e em suas percepções sobre as questões ligadas ao 
respeito da fauna. 

Durante todo o bimestre, o andamento da leitura será 
acompanhado em sala de aula. O trabalho final será 
apresentado e avaliado na data descrita. Os critérios de 
avaliação são: apreensão e compreensão da leitura, 
criatividade na elaboração e na apresentação do trabalho e a 
interação durante as apresentações dos outros grupos. 
Produção do livro valerá 5,0 pontos, e a apresentação 5,0 
pontos.

Proporcionar que as leituras paradidáticas sejam 
desenvolvidas de maneira interessante para o (a) 
aluno (a), de modo que a mesma seja incorporada 
ao seu cotidiano e os temas presentes nos livros 
gerem reflexão e um trabalho final significativo, 
próximo à sua realidade. Permitir que o (a) aluno (a) 
exercite autonomia e apresente seu olhar sobre a 
obra através do desenvolvimento do trabalho final. .

04/10/2019
28/11/19

COLÉGIO SULLER GARCIA - 6º ANO A - 4º BIMESTRE - 2019

Observação: não serão aceitos trabalhos fora da data de entrega. Todos os trabalhos poderão ser feitos individualmente.


