
 

 
 
 
 
 
  
Niterói, 09 de outubro de 2018. 
 
 

Estimados estudantes, pais e ou responsáveis,  
 
Segue o calendário de provas de AV2 e 2ª Chamada do 3º período para os alunos dos 
6ºs anos do Ensino Fundamental do turno matutino: 

 
AV2 DISCIPLINA 2ª chamada DISCIPLINA 

01/11 – 5ª feira 
8h às 9h40 

 
Língua Portuguesa 13/11 – 3ª feira 

 
Língua Portuguesa 

Redação 
 

05/11 – 2ª feira 
8h às 9h40 

 
Matemática 

 14/11 – 4ª feira 
 

Matemática 
Geografia 

 
06/11 – 3ª feira 

8h às 9h40 
 

Geografia 
 

   21/11 – 4ª feira   História 
Inglês 

07/11 – 4ª feira 
8h às 9h40 

 
História 

 23/11 – 6ª feira  
 

Ciências 
Espanhol 

 
08/11 – 5ª feira 
7h10 às 9h40 

 

 
Ciências 
Espanhol 

 
26/11 - 2ª feira 

 
Ensino Religioso 

Artes 
 

09/11 – 6ª feira 
8h às 9h40 

 
Inglês 
Artes 

 
  

 
Observações importantes: 
 

• Durante a semana de avaliações, o aluno deverá chegar às 7h, horário normal de 
entrada. 

• No dia em que duas provas forem aplicadas, ambas deverão ser feitas pelo(a) 
aluno(a) – sem a possibilidade de realização de apenas uma delas.  

• Caso o(a) aluno(a) falte à(s) prova(s) AV1 ou AV2, deverá fazer a inscrição para 
realização da Segunda Chamada em até 48h após a realização da mesma.  

• As provas terão duração de 2 tempos de aula, não sendo permitido o prolongamento 
da mesma, exceto Artes, Espanhol, Inglês e Ensino Religioso, que terão duração de 
1 tempo de aula cada. 

• As provas de segunda chamada ocorrerão no próprio turno e os alunos serão 
retirados da sala no horário da prova, a ser definido pela coordenação. 

 
Atenciosamente, 

 

Prof. Leonardo Borba 
                                               Coordenador Ensino fundamental II 

 
 

ENSINO FUNDAMENTAL II 
 6º ANO - Manhã   



 

 
 
 

 
  

 
 

6º ANO FUNDAMENTAL - MATÉRIA DA PROVA (AV2) DO 3º PERÍODO 2018 

Artes 
- Arte grega: vasos e pinturas; 
- Teoria das cores: cores primárias, secundárias, quentes, frias, neutras e 
pastéis. 

Ciências - Capítulo 16: O sistema solar; 
- Capítulo 17: A Terra e seu satélite. 

Espanhol 
- Presente Irregular; 
- Artículo y contracciones; 
- Diferencia tener y haber; 
- Vocabulario ropas. 

Geografia 
-  Capítulos 11, 13 e 15; 
- Livro de mapas_ pp.: 44, 45, 51, 52, 53, 54 e 55; 
- Estudar pelas fichas 14 e 15.  

História - Capítulos: 12 e 13; 
- Roma Antiga. 

Inglês 

- Units 6 / 7: 
- Simple Present ( Affirmative, interrogative, negative); 
-  Prepositions of time (in, on, at); 
-  Dates, days of the week and months. 

Língua 
Portuguesa 

- Leitura e compreensão de textos; 
- Semântica das palavras, considerando o contexto; 
- Língua (Formal e Informal); 
- Classes gramaticais Variáveis: (Conceito/Classificação): Artigos; 
Substantivos; Adjetivos; Locuções Adjetivas; Pronomes e Numerais. 
- Modos Indicativo, Subjuntivo e Imperativo Afirmativo e Negativo dos 
verbos. 
- Classes Gramaticais Invariáveis: 
- Preposição (Conceito / Ideias expressas); 
- Interjeições (Conceito / Emoções, Sensações); 
- Advérbios e Locuções adverbiais (Conceito / Circunstâncias); 
- Frase (Nominal e verbal) / Oração / Período (Simples e Composto); 
- Termos essenciais da oração (Conceito): 
. Sujeito (Núcleo do Sujeito) e Predicado. 

Matemática 

-  Capítulos 8, 9, 10, 11 e 12; 
- Pré-requisitos: problemas e operações com frações, números decimais e 
porcentagem; 
- Possibilidades e estatística; 
- Figuras geométricas planas; 
- Medidas de comprimento e de tempo; 
- Medidas de superfície e de volume; 
- Medidas de capacidade e de massa. 
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