Comunicado 124/2018
Assunto: Conteúdos para as Avaliações do 2º Trimestre.
Turma: 6º ano do Ensino Fundamental.

Guarulhos, 21 de junho de 2018.
Srs. Pais e Responsáveis,
Comunicamos que as avaliações trimestrais acontecerão no período de 06 de agosto a
10 de agosto, conforme cronograma abaixo.
2º Trimestre/2018
Datas
06/08 (2ª feira)
06/08 (2ª feira)
07/08 (3ª feira)
07/08 (3ª feira)
08/08 (4ª feira)
08/08 (4ª feira)
09/08 (5ª feira)
10/08 (6ª feira)

Disciplinas
Língua Inglesa
Matemática
Língua Portuguesa
Produção de Texto
Arte
Geografia
Ciências
História
Conteúdos para as Avaliações

Professora: Fabiana Philomeno Geraldo
Disciplina: Língua Inglesa
Módulos: 2 (Unidades 3 e 4)
Conteúdos: Vocabulary: arena, athletic, ceremony, disability, medals, position, scheduled,
torch, training, participants, practice, impress, amazed, sporting event, spectacular, volunteer,
asteroid, astronomer, comet, meteor, constellation, galaxy, gravity, miles, orbit, pattern, planet,
solar system, star, Sun, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, horizon,
particle, explore, amateur, planetarium, courteous, nebula, twilight, sequencing words (firstly,
secondly, thirdly, before, next, later, finally). Grammar: Prepositions of time, place, direction and
position; Prepositional phrases; Simple Present Tense; Simple Past Tense (affirmative, negative
and interrogative forms).
Observação: Estudar os conteúdos do caderno, os verbos regulares e irregulares e revisar o
vocabulário das unidades.
Professor: Rodolfo Silva Souza
Disciplina: Matemática
Módulo: Módulo 3 - Cap. 4 – Formas planas (pg. 1 – 28). Geometria: Giros, cantos e ângulos,
tipos de ângulos, polígonos, triângulos: escaleno, equilátero, isósceles, acutângulo, retângulo,
obtusângulo, quadriláteros: trapézio, paralelogramo, retângulo, losango, quadrado, relações
entre retas: coincidentes, paralelas, concorrentes, perpendiculares,
Módulo 4 - Cap. 5 – Múltiplos e divisores (pg. 1 – 19). Sequências, números: naturais, primos,
pares, ímpares, múltiplos, quadrados, triangulares, múltiplos comuns, menor múltiplo comum
(m.m.c.), fatoração, decomposição por fatores primos, cálculo do m.m.c., divisibilidade, critérios
de divisibilidade do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, divisores, resto, divisor comum, mínimo divisor
comum (m.d.c.), cálculo do m.d.c.; Cap. 6 – Frações e porcentagens (pg. 20 – 40) - Frações,
numerador, denominador, fração própria, aparente e imprópria, número misto, representação
gráfica, porcentagem, decimais.

Professora: Wanderly Witzel Divino Monção
Disciplina: Língua Portuguesa
Módulos: Módulo 3 – Gramática – Unidades 9/10 e 11; Módulo 3 – Produção de Texto – Unidades 5 e 6
Orientações: Procurem refazer os exercícios e revisarem as observações realizadas em aula; Leitura integral do
livro “Moby Dick“; Roteiro de leitura completo (no caderno de produção textual); ENTREGAR dia 01/08/2018.
Professor: Adriano Gambim
Disciplina: Arte
Módulos: Temas 3 (A Arte Clássica Grega), 4 (O Texto Teatral), 5 (A Música) e 6 (A Dança)
Materiais: Para a avaliação será necessário uma folha de papel Canson tamanho A4, lápis HB, 6B e lápis de cor.
Professor: João Luiz Becegato
Disciplina: Geografia
Módulos: 3 – As terras emersas e a água no globo terrestre, 4 - Relevo e hidrografia
Conteúdos: Massas terrestres, oceanos e mares, águas nos continentes, formação e transformação do relevo, as
principais formas de relevo terrestre, as regiões hidrográficas do Brasil.
Orientações: Estudar as anotações do caderno.
Professora: Karen de Oliveira Silva
Disciplina: Ciências
Módulos: 03 e 04 (este até página 11).
Orientações: revejam os exercícios corrigidos em sala, bem como as atividades propostas no decorrer do
trimestre.
Professor: Renan Leocadio de Souza
Disciplina: História
Módulos: 03 e 04
Orientações: Serão exigidos os conteúdos referentes aos capítulos "Mesopotâmia: antigo berço da civilização", "O
Egito Antigo", "A civilização fenícia" e "Os hebreus: em busca da Terra Prometida". Estude também as atividades e
vídeos trabalhados em aula.
Atenção! Para o período que antecede as provas procure dormir no mínimo 8 horas por noite e confira o
seu material (lápis de escrever, lápis colorido, apontador, borracha, tesoura, cola bastão, régua e compasso), pois
não será permitido o empréstimo de materiais entre os alunos durante a aplicação.
As avaliações terão duração de no mínimo 50 minutos (uma aula) e no máximo 100 minutos (duas aulas),
portanto recomendamos atenção aos horários de início e término das mesmas. As aulas antes e após a aplicação
das avaliações ocorrerão normalmente, com revisão dos conteúdos pensando na preparação para as Avaliações
de Recuperação Intensiva e destaque dos pontos primordiais considerados elos entre conteúdos. Portanto,
solicitamos especial atenção quanto à pontualidade e controle dos atrasos.

Bom estudo e boa prova!
Atenciosamente,
A Equipe do CNR.

