ROTEIRO DAS PROVAS – 6º ano – VESPERTINO – EF II – 2º TRIMESTRE – 2018
Caríssimos alunos, bom dia!
Seguem algumas orientações sobre a realização das provas:
 Realizaremos as provas do 2º trimestre no período de 18 a 23/08/2018.
 Orientamos a todos que mantenham constante a sua rotina de estudos, para que, no período que
anteceda essas avaliações, você precise somente retomar o que já vem estudando. Isso, certamente,
lhe trará mais segurança e êxito.
 Lembre-se sempre de que “Com organização e tempo, acha-se o segredo de fazer tudo e bem feito.”
Pitágoras
PROVA GLOBAL
DATA

DISCIPLINA

Português

PROFESSOR

Monaliza

Capítulo 4:
 Tempo, modo e conjugação verbal;
 Advérbios;
 Relato de viagem (estudo do gênero).
Capítulo 5:
 Pronome;
 Acentuação gráfica.
Capítulo 6
 Crônicas (estudo do gênero).

Givênia

Preposições.
Lugares.
Membros da família.
Numerais de 21 a 100.
Verbo to have.
Compreensão de textos.
Partes da casa;
Unidades de 3 a 5 do livro.

18/08
Sáb.

Inglês

Geografia

Juliano

História da Arte

Kamily

20/08
Seg.

21/08
Ciências
Ter.

CONTEÚDO

Bruna

Capítulo 05 - A Terra tem camadas;
Capítulo 06 - O tempo meteorológico e o clima da Terra;
Capítulo 07 - O relevo e o solo da Terra;
Capítulo 08 - O azul e o verde da Terra.
- Módulo 3 (páginas 36 à 49);
- Módulo 4 (páginas 52 à 63);
- Módulo 5 (páginas 66 à 71).
 Cap. 05 – A Vida no Solo (COMPLETO);
- As plantas e os diferentes tipos de solo;
- Animais que vivem no solo;
- O solo e os seres decompositores.
 Cap. 06 – O solo e o ser humano (COMPLETO);
- Técnicas agrícolas;
- Agricultura sustentável;
- O mau uso do solo;
- O solo e a saúde.
 TODAS as anotações no caderno, TODOS os vídeos
exibidos em sala, TODAS as práticas realizadas em
laboratório com as devidas anotações, TODAS as matéria de
jornais exibidas em sala e disponíveis no Edebê e TODA a
explicação da professora em sala.

História

22/08
Matemática
Qua.

Andréa

Capítulo 4 – Os gregos, da p.70 à 94:
A formação da Hélade;
A conquista dos mares;
A política, os homens e as mulheres;
Os espartanos;
Os atenienses;
Democracia direta e representativa;
A mulher na política brasileira;
Tragédias e comédias gregas;
Deuses e mitos gregos;
A busca da perfeição e da virtude;
Os jogos olímpicos.
Capítulo 5 – Os romanos, da p. 96 à 103:
Aspectos geográficos;
Roma lendária;
Roma histórica;
Todas as anotações feitas no livro e caderno;
Listas de exercícios referente aos povos estudados;
Slides nos arquivos da agenda digital.

Geilza

FRAÇÕES:
Leitura e escrita;
Representação com desenhos e números;
Classificar e diferenciar os tipos de frações (própria,
impróprias, aparentes);
Números mistos;
Frações equivalentes;
Frações Irredutíveis (simplificação);
Comparação de frações;
Transformar frações em números decimais e vice-versa;
Transformação de frações impróprias em números mistos e
vice-versa;
Resolução de problemas envolvendo adição e subtração de
frações com denominadores iguais e diferentes;
Multiplicação e divisão de frações;
Decomposição de um número natural em fatores primos;
MMC;
Potenciação com frações.
CAPÍTULO 08:
Números decimais, grandezas e medidas;
Transformação de unidades de medidas (comprimento,
capacidade e massa);
Transformar fração em decimal e vice-versa;
Situações-problema
envolvendo
números
decimais,
grandezas e medidas.
Obs.: Fazer uso das anotações do caderno.

Empreendedorismo

Andréa

Ensino Religioso

Fábio

23/08
Qui.

Formas de trabalho;
O mundo das parcerias;
Projeto “Um sonho possível”;
Atitude empreendedora;
Resiliência;
Todas as anotações e textos contidos no caderno.
Textos complementares nos arquivos de sociologia no portal
edebê:
 Ansul Samar - Gênio da Química
 Crianças empreendedoras
Unidade II - O sagrado:
Capítulo 5 - O sagrado nas religiões;
Capítulo 6 - Símbolos e simbologias;
Capítulo 7 - Manifestações do sagrado;
Capítulo 8 - Manifestações do sagrado no cristianismo.

Educação Física

SEDENTARISMO:
Qualidade de vida;
Estilo de vida ativo;
Atitudes de risco;
A influência da tecnologia.

Liane

REPOSIÇÃO DA PROVA GLOBAL
Disciplina

Data

Dia da semana

Horário

Português / Inglês
Redação

27/08

Segunda-feira

10h00

Geografia / Empreendedorismo / Arte

28/08

Terça-feira

10h00

Ciências / História
Religião

29/08

Quarta-feira

10h00

Matemática / Ed. Física

30/08

Quinta-feira

10h00

RECUPERAÇÃO
Disciplina

Data

Dia da semana

Horário

História / Matemática
Empreendedorismo

14/09

Sexta-feira

16h00

Ciências / Geografia
Arte / Religião /
Ed. Física

15/09

Sábado

07h30

Português
Inglês

17/09

Segunda-feira

16h00

