
 

 
 
 
 
 
 
  
Niterói, 20 de setembro de 2018. 
 
 

Estimados estudantes, pais e ou responsáveis,  
 
Segue o calendário de provas de AV1 do 3º período para os alunos dos 6ºs anos do 
Ensino Fundamental do turno vespertino: 

 
AV1 HORÁRIO DISCIPLINA 

 
01/10 – 2ª feira 

 
  13h às 14h40 

 
Redação 

 
04/10 – 5ª feira 

 

 
13h às 14h40 

 
Língua Portuguesa 

 
 

    05/10 – 6ª feira 
 

 
13h às 14h40 

 
Matemática 

 
 

08/10 – 2ª feira 
 

 
13h às 14h40 

 
Geografia 

 
 

09/10 – 3ª feira 
 

 
13h às 14h40 

 
História 

 
 

10/10 – 4ª feira 
 

 
13h às 15h30 

 
Ciências 
Espanhol 

 
 

11/10 – 5ª feira 
 

 
13h às 14h40 

 
Inglês 

 
 

 

Observações importantes: 
 

1) O(a) aluno(a) deverá chegar no horário normal de entrada: 12h50; 
2) No dia em que ocorrerem duas provas, o aluno deverá fazer ambas, sem a possibilidade 

de fazer apenas uma delas; 
3) O aluno que faltar a uma ou mais provas deverá fazer segunda chamada, que ocorrerá 

no período de 13 a 26 de novembro, de acordo com calendário específico, que será 
enviado mais adiante. O pedido de 2ª chamada deverá ser feito até 48h após a 
aplicação da prova. 

4) Na AV1, as disciplinas de Artes, Educação Física e de Ensino Religioso serão 
avaliadas, através de trabalhos específicos, comunicados previamente às famílias com 
critérios estabelecidos pelos respectivos professores; 

5) O pedido de revisão de provas deverá ser feito até 48h após a entrega da mesma, 
mediante preenchimento de formulário próprio na coordenação. 

 
 

Atenciosamente, 
 

Prof. Leonardo Borba 
Coordenador Ensino fundamental II 

 

ENSINO FUNDAMENTAL II 
 6º ANO - Tarde  



 

 
 
 

 
 

6º ANO FUNDAMENTAL - MATÉRIA DA PROVA (AV1) DO 3º PERÍODO 2018 

Ciências - Capítulo 14: O ar e a nossa saúde; 
- Capítulo 15: Estrelas, constelações e galáxias. 

Espanhol 
- Cuerpo Humano; 
- Presente Irregular;  
- Verbo Gustar; 
- Colores. 

Geografia 

- Tempo e Clima; 
- Fatores Climáticos; 
- Clima do Brasil e do Mundo; 
- Livro de mapas: páginas 56, 57, 59, 60 e 61. 

História - Capítulo 10: O mundo grego e a democracia; 
- Capítulo 11: A cultura grega. 

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). 

Matemática 

- Capítulos 5, 6, 7, 9 e 10: 
- Frações; 
- Números decimais; 
- Porcentagem; 
- Figuras geométricas planas; 
- Medidas de comprimento e de tempo. 

Redação 
- Carta pessoal; 
- E-mail; 
- Leitura e interpretação de textos. 
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