CALENDÁRIO DE CONTEÚDOS – 6º ANO
ATIVIDADE AVALIATIVA (AV1) ON-LINE- II TRIMESTRE
 7h às 12h
10 questões (de múltipla escolha)

Data: 14/06/2021 - segunda-feira
Educação Física:


Capacidades Físicas (Material disponibilizado na plataforma).

Arte:
ATENÇÃO!
Devido às ausências muito embora justificáveis da professora Aliane Oliveira e, entrando em
consonância com o calendário deste II Trimestre, a referida avaliação será realizada no
mês de setembro, no período de 06 a 14 de setembro, das 14h às 18h. Até lá
informaremos os conteúdos.
Data: 15/06/2021 - terça-feira
ATENÇÃO! Informamos que a avaliação de Oficinas Tecnológicas (Robótica) já vem sendo
realizada com os alunos diariamente. Portanto, neste dia estará disponível na plataforma:
Espanhol e Ensino Religioso.
Espanhol:




Partes de lá casa;
Las profesiones;
Adjetivos posesivos.

Ensino Religioso:




A escolha dos seres humanos trouxe a maldade e suas consequências para o mundo
(págs. 46-48);
A Paz (pág. 49).

Oficinas Tecnológicas:



Programação em linguagem de blocos utilizando o simulador Open Lab Roberta;
Práticas sustentáveis e o uso de tecnologias no auxílio da preservação do meio ambiente.

Data: 16/06/2021 - quarta-feira
Ciências:


Livro 2: Cap.1 (corpos celestes no espaço);
Cap.2 (ciclos da natureza).

Matemática:



Potenciação e Radiciação; Livro 2: Página 3 a 21;
Agrupar para contar; Divisibilidade; Critérios de divisibilidade e números primos; Página
23 a 39.

Data: 17/06/2021 quinta-feira
Filosofia:



Quem será o filósofo? (Capítulo 03);
Filosofar é pensar sobre o pensar. (Capítulo 04).

História:



Egito Antigo;
Mesopotâmia.

Geografia:


Livro 2: Cap. 2: Continentes em movimento;
Cap. 3: O cenário da vida.

Data: 18/06/2021 - sexta-feira
Gramática:





Compreensão e interpretação de textos;
Classificação dos adjetivos, caderno 2, páginas: 11 a 15;
Flexão de substantivos e adjetivos, caderno 2, páginas: 20 a 24;
Felexãode número e gênero dos adjetivos, caderno 2, páginas: 32 e 33.

Literatura:


Compreensão e interpretação de textos.

Inglês:


Numbers
0-100 – Caderno 1 do ético – capítulo 4 – p. 27
Food – healthy lifestyle – Livro de inglês rising star STUDENT’S BOOK – p. 28 e 29
Present simple – Grammar - Livro de inglês rising star STUDENT’S BOOK – p. 30.

Redação:
 A crônica - proposta de produção textual.
Seguir as orientações apresentadas e trabalhadas no livro 2, págs. (51 a 58 e 62).

BONS ESTUDOS!

