
  
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 (2ª Etapa), ocorrerão entre o dia 13 a 23/11, 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. 
OBS: A avaliação de Redação será aplicada dia 31/10 conforme informação enviada anteriormente e postada na plataforma. 

Data Avaliação 
10h20 às 12h/ 
16h20 às18h 

Conteúdos 

31/10 
(Quarta-feira) Redação 

Texto de opinião 

19/11 
(Segunda-feira) 

Matemática 

Unidade 8 - Volume e capacidade 
Medindo o espaço ocupado; 
Unidades de medida de volume; 
Volume do paralelepípedo retângulo e do cubo; 
Unidade de medidas de capacidade; 
Outras unidades de medidas para expressar medida de capacidade. 
Unidade 9 - Medidas de massa 
Unidades de medida de massa; 
Transformação de unidades de medida de massa; 
Uma relação importante; 
Brasil Real; 

Tratamento da Informação 

20/11 
(Terça-feira) 

Arte Máscaras - capitulo 09 
A arte de vestir - capitulo 11 
Anotações feitas no caderno sobre os dois conteúdos. 

Geografia Capítulo 11 - Os biomas da Terra - até pág. 194. 
Capítulo 12 - Grandes questões ambientais - até pág. 208. 

21/11 
(Quarta-feria) 

Ciências Capítulo 11: A atmosfera 
Capítulo 14: O ar e a nossa saúde 
Fonte de estudo: Livro de Ciências, anotações no caderno, atividades do livro e ficha de exercícios 
complementares. 

Língua Inglesa UNIT 7 
Talking about daily routine 
Prepositions of time 
Telling time 
Verbs to describe usual actions 
UNIT 8 
Talking about your souvenirs buying habits when you travel 
Simple Present (interrogative/Negative) 
Free time activities 
WH-questions 
BOOK pages 72-85 + Workbook pages 134, 138-144 

22/11 
(Quinta-feira) 

Ensino 
Religioso 

1. Educação financeira (Sonhos e projetos, Projeto de vida) (p.57-60) 
2. Poupando recursos (Hábitos de consumo). (p.62-65) 
3. Diálogo ecumênico e o Diálogo inter-religioso; 
4. Tolerância, respeito e harmonia entre as religiões. 

História Cap. 13 Império Romano e Cap. 14. Crise do Império Romano e Império Bizantino. 

23/11 
(Sexta-feira) 

Língua 
Portuguesa 

Conto popular (retomada) (ATHOS pp. 80 a 87 – já trabalhadas; pp. 278 a 281) 

Variações linguísticas (ATHOS pp. 120 A 125 – slides – caderno) 

Classes gramaticais (TODAS) na construção de sentido do texto – reconhecimento da palavra e sua função 

no contexto. (Faremos exercícios para revisão; slides VAMOS ESTUDAR; caderno; gramática) 

 Data Avaliação Substitutiva - 2ª Etapa Contraturno – 8h20 e 14h20 

Águas Claras, 30 de outubro de 2018.  
Conteúdo de Avaliações  

6º Ano 
 

 



26/11 
(Segunda-feira) 

 Ciências, Matemática e Redação 

27/11 
(Terça-feira) 

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

 Avaliação de Recuperação Final – 8h as 12h30 

12/12 
(Quarta-feira) 

Geografia, História e Redação  
 

13/12 
(Quinta-feira) 

Arte, Língua Inglesa e Língua Portuguesa  
 

14/12 
(Sexta-feira) 

Ciências, Ensino Religioso e Matemática 

 

 


