
 

OBJETIVOS ADE - 6º ANO EF2-319-C 

 

OBJETIVOS ADE 

6º ano – 3º Trimestre 

 

ARTES 

• Analisar expressões performáticas. 

• Apresentar a diversidade das danças populares no 
Brasil. 

• Estimular a discussão e a reflexão sobre os conceitos 
de popular, tradicional e urbano. 

 
CIÊNCIAS 

• Perceber os usos da astronomia no desenvolvimento 
da agricultura e navegação (Anglo 4). 

• Conhecer a história da Astronomia e as diferentes 
ideias desde o princípio dela até a atualidade (Anglo 4). 

• Compreender que o Sistema Solar, sua composição e 
características (Anglo 4). 

• Entender os movimentos feitos pelos astros (rotação, 
translação e a interferência destes em nosso cotidiano 
(Anglo 4). 

• Entender como ocorrem as estações do ano (Anglo 4). 

• Saber como ocorrem os eclipses solares e lunares 
(Anglo 4). 

 
ESPANHOL 

• Leitura das horas analógicas 

• Usos do verbo HABER na forma impessoal (HAY) 

• Pronomes indefinidos e vocabulário de cores 

• Verbo GUSTAR e seus derivados 
 
GEOGRAFIA 
População brasileira: os indígenas 

• Entender os aspectos geográficos da atual população 
indígena do Brasil. 

• Relacionar as características atuais dos indígenas 
brasileiros com sua origem histórica. 

• Reconhecer as contribuições dos povos indígenas para 
a formação da diversidade cultural do Brasil. 

 
População brasileira: os brancos 

• Entender como se deram a ocupação do território 
colonial pelos europeus e a consequente formação dos 
primeiros espaços geográficos do país. 

• Conhecer a contribuição social e econômica dos 
europeus na formação do Brasil atual. 

 
População brasileira: os negros 

• Conhecer as origens e a diversidade dos grupos 
étnicos que formaram a população negra do Brasil. 

• Entender a disparidade socioeconômica entre os 
diferentes grupos que compõem a população brasileira, 
especialmente da negra e da mestiça em relação à 
branca. 

• Entender o papel do negro e da sua miscigenação na 
formação da diversidade étnica e cultural da população 
brasileira atual. 

A dependência da natureza 

• Conscientizar-se de que a apropriação da natureza por 
parte da humanidade pode gerar graves problemas 
ambientais. 

 

HISTÓRIA 

• Entender as versões históricas sobre a origem de 
Roma. 

• Caracterizar a Monarquia romana e compara-la à 
grega. 

• Indicar as classes sociais de Roma e suas funções. 

• Entender a organização da república romana. 

• Conhecer o expansionismo territorial romano e suas 
consequências. 

• Conhecer as principais características do Império 
Romano. 

• Identificar as causas da crise do Império Romano. 
 
INGLÊS 

• Reconhecer vocabulário relacionado a filmes e 
programas de tv. 

• Habilidade de descrever técnicas de sobrevivência. 

• Uso dos tempos verbais simple present and present 
continuous com verbos em suas formas afirmativa, 
negativa e interrogativa, em perguntas e respostas. 

• Uso de verbos de sentimento (love, like and hate) 
seguidos por outros verbos. 

• Identificação/interpretação de informações específicas 
de um texto sobre preferência cinematográfica. 

 
PORTUGUÊS 
Aulas 103 a 105 – Preposição 

• Conhecer a função das preposições e das locuções 
prepositivas. 

• Reconhecer combinação e contração de preposições 
com outras palavras: artigo, pronome, advérbio. 

• Perceber a diferença de sentido de certas preposições, 
de acordo com o contexto. 

• Identificar a classe gramatica da palavra a como artigo, 
pronome pessoal ou preposição. 

 
Aulas 113 a 115 – Conjunções 

• Empregar os conectores e perceber o sentido de 
conjunções contextualizadas. 

• Aplicar as conjunções em texto e contexto. 
 
MATEMÁTICA 

• Utilização da técnica de fatoração simplificada. 

• Calcular o MMC de dois números e resolver problemas 
envolvendo múltiplos. 

• Calcular o MDC de dois números. 

• Verificar a equivalência entre duas frações. 
 
REDAÇÃO 

• Domínio da norma padrão da língua portuguesa. 

• Leitura e interpretação. 

• Leitura do livro Dom Quixote. 

• Gênero textual: Narrativa. 

 
 

 


