Vila Matilde

26/11
27/11
28/11
29/11

Calendário e Conteúdos
c
Avaliação
Bimestral – 4° Bimestre
6° Ano A – Ensino Fundamental II

DATA
segunda
terça
quarta
quinta

DISCIPLINAS
História
Inglês
Espanhol

Português
Geografia
Matemática

REPOSIÇÃO DE PROVAS

REPOSIÇÃO DE PROVAS

Atenção para os avisos:
1. Horário para a semana de provas (26/11 à 29/11): Entrada: MANHÃ 7h10; TARDE 12H45
2. Os alunos serão dispensados às 10h20 (Manhã) e 16h (Tarde);
3. Não poderão sair antes das 10h20min no período da Manhã e das 16 h no período da Tarde.
4.Seja pontual quanto ao horário de entrada e estude bastante;
5. Os alunos deverão estar UNIFORMIZADOS e trazer os materiais necessários para as aulas;
6. O aluno que utilizar o celular em sala de aula terá o mesmo recolhido, sua prova zerada e
NÃO terá direito a fazer a reposição de provas. Os celulares deverão estar dentro das
mochilas, desligados. Não aceitaremos reclamações posteriores;
7. O aluno fará a Avaliação Substitutiva somente mediante apresentação do atestado médico ou
comprovante de pagamento da taxa no valor de R$ 25,00 por prova, na Secretaria da Escola.
Data da prova substitutiva: 29/11 (quinta), às 8 h.
8. Reunião de Pais e Mestres: 06/12 (quinta), às 19 h.
9. Semana de Recuperação: 10 a 14/12 (segunda a sexta). Os alunos que estiverem em
Recuperação em alguma disciplina, não poderão se ausentar nenhum dia.
10. Divulgação dos resultados após a Recuperação: 18/12 (terça)

Segue ao lado, o calendário e conteúdo das provas.

Português
Unidade 4 - Capítulo 10
1. Verbo - p. 170 a 180
 Conceito, tempo, modo, conjugação, forma nominal, locução verbal.
2. O uso do “haver” e “a ver” p. 181 e 182.
 Revisões p. 189 a 193
 Atividades no caderno.
Matemática
Capítulo 10 – Medidas de comprimento.
Capítulo 11 - Medida de área.
Capítulo 12 - Outras medidas.
Estudar os exercícios corrigidos e também pelo caderno.

História
Unidade 4 – Sociedade e cultura
Capítulo 10 - As Origens de Roma p. 74 - 89
Capítulo 11 - A Roma republicana p. 90 - 115
Capítulo 12 - Império Romano p. 116 - 143
Estudar pelas partes grifadas do livro e notas escritas.
Geografia
Capítulo. 11 -Características gerais do território brasileiro.
Capítulo. 12 -Organização do território brasileiro.
Estudar revisão do caderno.

Inglês
Present Continuous o uso do “ing” (p. 121 e 122) Matéria no caderno; Exercícios feitos para
auxiliar nos estudos (p. 122 a 125) e exercícios no caderno.

Espanhol
Páginas 38 à 81.
Conteúdos: El tiempo, los sustantivos, singular y plural, los demostrativos, las profesiones,
el presente de indicativo, las estaciones y los meses del año

Atenciosamente,
Equipe Pedagógica
22/11/2018
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Atenção para os avisos:
1. Horário para a semana de provas (26/11 à 29/11): Entrada: MANHÃ 7h10; TARDE 12H45
2. Os alunos serão dispensados às 10h20 (Manhã) e 16h (Tarde);
3. Não poderão sair antes das 10h20min no período da Manhã e das 16 h no período da Tarde.
4.Seja pontual quanto ao horário de entrada e estude bastante;
5. Os alunos deverão estar UNIFORMIZADOS e trazer os materiais necessários para as aulas;
6. O aluno que utilizar o celular em sala de aula terá o mesmo recolhido, sua prova zerada e
NÃO terá direito a fazer a reposição de provas. Os celulares deverão estar dentro das
mochilas, desligados. Não aceitaremos reclamações posteriores;
7. O aluno fará a Avaliação Substitutiva somente mediante apresentação do atestado médico ou
comprovante de pagamento da taxa no valor de R$ 25,00 por prova, na Secretaria da Escola.
Data da prova substitutiva: 29/11 (quinta), às 8 h.
8. Reunião de Pais e Mestres: 06/12 (quinta), às 19 h.
9. Semana de Recuperação: 10 a 14/12 (segunda a sexta). Os alunos que estiverem em
Recuperação em alguma disciplina, não poderão se ausentar nenhum dia.
10. Divulgação dos resultados após a Recuperação: 18/12 (terça)

Segue ao lado, o calendário e conteúdo das provas.

Português
Unidade 4 - Capítulo 10
3. Verbo - p. 170 a 180
 Conceito, tempo, modo, conjugação, forma nominal, locução verbal.
4. O uso do “haver” e “a ver” p. 181 e 182.
 Revisões p. 189 a 193
 Atividades no caderno.
Matemática
Capítulo 10 – Medidas de comprimento.
Capítulo 11 - Medida de área.
Capítulo 12 - Outras medidas.
Estudar os exercícios corrigidos e também pelo caderno.
História
Unidade 4 – Sociedade e cultura
Capítulo 10 - As Origens de Roma p. 74 - 89
Capítulo 11 - A Roma republicana p. 90 - 115
Capítulo 12 - Império Romano p. 116 - 143
Estudar pelas partes grifadas do livro e notas escritas.

Geografia
Cap. 11 -Características gerais do território brasileiro.
Cap. 12 -Organização do território brasileiro.
Estudar revisão do caderno.

Inglês
Present Continuous o uso do “ing” (p. 121 e 122) Matéria no caderno; Exercícios feitos para
auxiliar nos estudos (p. 122 a 125) e exercícios no caderno.

Espanhol
Páginas 38 à 81.
Conteúdos: El tiempo, los sustantivos, singular y plural, los demostrativos, las profesiones,
el presente de indicativo, las estaciones y los meses del año
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica
22/11/2018
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Atenção para os avisos:
1. Horário para a semana de provas (26/11 à 29/11): Entrada: MANHÃ 7h10; TARDE 12H45
2. Os alunos serão dispensados às 10h20 (Manhã) e 16h (Tarde);
3. Não poderão sair antes das 10h20min no período da Manhã e das 16 h no período da Tarde.
4.Seja pontual quanto ao horário de entrada e estude bastante;
5. Os alunos deverão estar UNIFORMIZADOS e trazer os materiais necessários para as aulas;
6. O aluno que utilizar o celular em sala de aula terá o mesmo recolhido, sua prova zerada e
NÃO terá direito a fazer a reposição de provas. Os celulares deverão estar dentro das
mochilas, desligados. Não aceitaremos reclamações posteriores;
7. O aluno fará a Avaliação Substitutiva somente mediante apresentação do atestado médico ou
comprovante de pagamento da taxa no valor de R$ 25,00 por prova, na Secretaria da Escola.
Data da prova substitutiva: 29/11 (quinta), às 8 h.
8. Reunião de Pais e Mestres: 06/12 (quinta), às 19 h.
9. Semana de Recuperação: 10 a 14/12 (segunda a sexta). Os alunos que estiverem em
Recuperação em alguma disciplina, não poderão se ausentar nenhum dia.
10. Divulgação dos resultados após a Recuperação: 18/12 (terça)

Segue ao lado, o calendário e conteúdo das provas.

Português
Unidade 4 - Capítulo 10





Adjunto adnominal- p. 169 a 173
Adjunto Adverbial- p. 198 a 206
O uso de “onde” e “aonde”.
Atividades no caderno
Matemática

Capítulo 11- Regra de três e juros.
Capítulo 12- A medida dos ângulos.
Estudar os exercícios corrigidos e também pelo caderno.

História
Unidade 4 – A Expansão europeia e colonialismo
Capítulo 10 - A colonização espanhola p. 102 - 123
Capítulo 11 - América portuguesa p. 125 - 152
Capítulo 12 - Holandeses, ingleses, franceses na América p. 154 - 195
Estudar pelas partes grifadas do livro e notas escritas.

Geografia
Cap. 12 -Região Norte e Nordeste.
Estudar revisão do caderno.

Inglês
Simple Past – verbos regulares e irregulares nas formas afirmativas, negativas e interrogativas;
pronomes interrogativos (Who, what ...)
Espanhol
PÁGINAS 48 A 99
CONTEÚDOS: los comparativos, los sustantivos, los adjetivos y verbos, los posesivos, la
separación silábica, los pronombres complementos.

Atenciosamente,
Equipe Pedagógica
22/11/2018
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Atenção para os avisos:
1. Horário para a semana de provas (26/11 à 29/11): Entrada: MANHÃ 7h10; TARDE 12H45
2. Os alunos serão dispensados às 10h20 (Manhã) e 16h (Tarde);
3. Não poderão sair antes das 10h20min no período da Manhã e das 16 h no período da Tarde.
4.Seja pontual quanto ao horário de entrada e estude bastante;
5. Os alunos deverão estar UNIFORMIZADOS e trazer os materiais necessários para as aulas;
6. O aluno que utilizar o celular em sala de aula terá o mesmo recolhido, sua prova zerada e
NÃO terá direito a fazer a reposição de provas. Os celulares deverão estar dentro das
mochilas, desligados. Não aceitaremos reclamações posteriores;
7. O aluno fará a Avaliação Substitutiva somente mediante apresentação do atestado médico ou
comprovante de pagamento da taxa no valor de R$ 25,00 por prova, na Secretaria da Escola.
Data da prova substitutiva: 29/11 (quinta), às 8 h.
8. Reunião de Pais e Mestres: 06/12 (quinta), às 19 h.
9. Semana de Recuperação: 10 a 14/12 (segunda a sexta). Os alunos que estiverem em
Recuperação em alguma disciplina, não poderão se ausentar nenhum dia.
10. Divulgação dos resultados após a Recuperação: 18/12 (terça)

Segue ao lado, o calendário e conteúdo das provas.

Português
Unidade 4 - Capítulo 10





Adjunto adnominal- p. 169 a 173
Adjunto Adverbial- p. 198 a 206
O uso de “onde” e “aonde”.
Atividades no caderno
Matemática

Capítulo 11- Regra de três e juros.
Capítulo 12- A medida dos ângulos.
Estudar os exercícios corrigidos e também pelo caderno.
História
Und. 4 A Expansão europeia e colonialismo
Capítulo 10 - A colonização espanhola p. 102 - 123
Capítulo 11 - América portuguesa p. 125 - 152
Capítulo 12 - Holandeses, ingleses, franceses na América p. 154 - 195
Estudar pelas partes grifadas do livro e notas escritas.

Geografia
Cap. 12 -Região Norte e Nordeste.
Estudar revisão do caderno.
Ciências
Capítulo 7 Cap. 11 Mamíferos p. 154 á 178.
Inglês
Question Words (pp. 102, 111-114), Natural Disasters (pp. 103 and 104), Verbs used with
“Waste” (p. 128), Superlatives (p. 139 and notebook) and Text Interpretation.
Espanhol
Páginas 48 A 99
Conteúdos: los comparativos, los sustantivos, los adjetivos y verbos, los posesivos, la
separación silábica, los pronombres complementos.
Atenciosamente,
Equipe Pedagógica
22/11/2018

