
Águas Claras, 25 de setembro 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 3º trimestre (1ª Etapa), ocorrerão entre o dia 02 a 09/10 (Avaliação de Redação será dia 26/09), 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 

10h20 às 12h 

16h30 às 18h 

 

Conteúdo 

26/10 

(Quarta-feira) 

Redação 

 

Texto e artigo de divulgação científica  

Linguagem formal e informal 

Texto impessoal: página 72 e 73 do caderno de atividades 

2/10 

(Terça-feira) 

Geografia Capítulo 09 - A partir da pág 144. 

Capítulo 10 - Até a pág. 171. 

Estudar também pelos slides da plataforma e pelas anotações do caderno. 

Língua 

Inglesa 

- Unit 5 

(How much / How many / a few / a little / a lot): Book pages 53-55 + Workbook pages 122-

127; 

- Unit 6  

(Looks): Book pages 56-63 + Workbook pages 128-133; 

- Unit 7 

(Routines): Book pages 68-71 + Workbook pages 134-137). 

3/10 

(Quarta-feira) 

Língua 

Portuguesa 

Texto de divulgação científica - pp.  229 a 233 - ler a unidade 

Regras de jogo - pp.  244 a 249 

Verbo e sinais de pontuação (retomada) - caderno e slides 

4/10 

(Quinta-feira) 

Ciências Capítulo 1: O que é ecologia. 

Capítulo 2: A teia alimentar. 

Capítulo 3: Relações entre os seres vivos 

5/10 

(Sexta-feira) 

História Cap. 12: Roma Antiga (Pág. 232 a 246) 

8/10 

(Segunda-

feira) 

Matemática Unidade 7 

Unidade de medida de comprimento 

Transformação das unidades de comprimento 

Perímetro 

Brasil Real - Tratamento da informação 

Unidades de medida de superfície 

Áreas de figuras geométricas planas 

Tratamento da informação - gráficos de linhas, análises de estimativas e projeções 

9/10 

(Terça-feira) 

3º simulado Conteúdos significativos dos componentes curriculares estudados nos trimestres 

Data Avaliação Substitutiva – Contraturno 8h20 / 14h20 

10/10  

(Quarta-feira) Língua Portuguesa, Geografia, Ciências e Língua inglesa 

11/10 

 (Quinta-feira) Matemática, História e Redação 


