
Águas Claras, 13 de agosto de 2018.                                                       
 Conteúdo de Avaliações                                                                                                                           

6º Ano  

          Senhores pais e/ou responsáveis, 
          Avaliar a aprendizagem está relacionado com o processo de ensino, tendo por objetivo principal auxiliar o estudante em seu crescimento 
e apropriação dos conteúdos significativos. 
          As avaliações do 2º trimestre (2ª Etapa), ocorrerão entre o dia 22 a 31/08, conforme nosso Calendário de Avalições, disponível no Site da 
escola e no manual de conteúdos curriculares na plataforma do aluno. 
          Para a realização das avaliações, é importante que tragam todo o material necessário: lápis, borracha, canetas, apontador. 
          Sugerimos, portanto, que os senhores observem com atenção as datas e os conteúdos que já foram trabalhados e revisados; e organizem 
momentos de estudos para seu filho.  

 "Aquele que não é um bom aprendiz não será um bom mestre” - Platão 

 Coordenação Pedagógica. 

 

 

Data 

Avaliação 

9h30 às 12h 

15h30 às 18h 

 

Conteúdo 

22/08 

(Quarta-

feira) 

Redação 

 

Comentário do leitor. 

24/08 

(Sexta-

feira) 

Matemática Unidade 6: Álgebra 

A forma decimal dos números racionais. Representação decimal - página 223. Propriedade geral dos números na 

forma decimal - página 225 até 228. Adição e subtração com números na forma decimal - página 230. 

Multiplicação com números na forma decimal - página 234. Potenciação de números na forma decimal - página 

235. Divisão com números na forma decimal - página 240. Os números na forma decimal e o cálculo de 

porcentagens - página 242. Brasil real (Tratamento da informação) - 217, 231 e 243. 

Semirreta, segmento de reta, segmentos consecutivos, segmentos colineares, medida de um segmento e 

segmentos congruentes (Geometria) - páginas 130 até 134. 

27/08 

(Segunda

-feira) 

Geografia - Capítulo 07 e 08 

As camadas da atmosfera.  Diferença entre tempo e clima. Fatores que influenciam no clima: Efeito da 

vegetação, latitude, altitude, maritimidade e continentalidade. 

A importância da previsão do tempo para as atividades agrícolas e para a sociedade. 

Os tipos de climas do mundo. 

Slides serão disponibilizados na plataforma do estudante. 

Ensino 

Religioso 
Módulo 1: páginas 33 a 56  

 Formas de Trabalho. O mundo das parcerias. Novas profissões. Atitude empreendedora 

28/08 

(Terça-

feira) 

Ciências Capítulo 9: Os estados físicos da água 

Capítulo 10: A qualidade da água 

Fonte de estudo: Livro de Ciências, anotações no caderno, atividades do livro e ficha de exercícios 

complementares. 

Língua 

Inglesa 

Unit 4: Summer Camp  

- Imperative, Possessive´s, Let´s, Verbs to describe usual actions, Personal Items, Outdoor Recreation 

- Book pages 36-45, 92 + Workbook pages 116-121. 

 Unit 5: Food 

- Countable and Uncountable Nouns, Some/Any 

- Book pages 48-51 (Lesson 1, 2) + Workbook pages 122-125. 

29/08 

(Quarta-

feira) 

História Cap. 10 - Grécia - pág. 195 a 207 (Guerra do Peloponeso) 

Arte - Cultura Popular 

- Capitulo 08 

- Pintura naïf 

- Alfredo Volpi 

30/08 

(Quinta-

feira) 

 

 

Língua 

Portuguesa 

Notícia: ATHOS pp. 146 a 153; 180 a 186, caderno. Crônica: ATHOS PP. 194 A 199, caderno. 

Adjetivo: ATHOS pp. 202 a 205.   Gramática: pp.71 a 78, 86. 

Substantivo: ATHOS pp. 158 a 161, 167 a 173; GRAMÁTICA pp. 45 a 66 (Retomar estudo feito). 

Pontuação: caderno. Regras de acentuação gráfica: ATHOS 138, 139, 174, 175 e caderno. 

Livro literário: A fabulosa morte do professor de Português - Plataforma Árvore de Livros. 

31/08 

(Sexta-

feira) 

2º simulado Conteúdos significativos dos componentes curriculares estudados no trimestre 

 

Data Avaliação Substitutiva – Contraturno 8h20 / 14h20 

04/09  

(Terça-

feira) Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Arte, História, Geografia e Ensino Religioso 

05/09 

(Quarta-

feira) 

 

Matemática, Ciências 


