Comunicado 216/2018
Assunto: Conteúdos para as Avaliações do 3º Trimestre.
Turma: 6º ano do Ensino Fundamental.

Guarulhos, 06 de novembro de 2018.
Srs. Pais e Responsáveis,
Comunicamos que as avaliações trimestrais acontecerão no
período de 14 a 27 de novembro. Optamos por registrar os horários da
aplicação das avaliações por ser final de semestre, pois ao término das
mesmas os alunos poderão sair. Vale ressaltar que o horário de
funcionamento do colégio não será alterado e que os professores
estarão presentes normalmente. O aluno que optar por vir somente para a
realização das provas deve chegar com 30 minutos de antecedência ao
horário do início da aplicação e se dirigir para a sala de aula. Não será
permitida a entrada após o horário estipulado para a aplicação. Caso ocorra
atraso o aluno deverá fazer a prova substitutiva.
Além disso, todos devem ficar atentos quanto às solicitações dos
professores sobre entrega de trabalhos e finalização de conteúdos que
poderão ocorrer nos intervalos das aplicações. Além disso, haverá correção
das avaliações como forma de retomada dos conteúdos visando
preparação para o período de recuperação final.
Lembramos que se encontra registrada no prontuário do aluno a
autorização para saída ao final do período normal de aula e não em horário
antecipado. Sendo necessária esta saída solicitamos que enviem mensagem
autorizando via ClasssApp direcionada à Secretaria. Por motivo de
organização a saída antecipada só poderá ocorrer ao final das avaliações do
dia e não entre os horários de aplicação, quando ocorrerem duas atividades
no mesmo dia. Lembramos que neste período também os alunos deverão
estar devidamente uniformizados.
Recomendamos que para o período que antecede as provas os
alunos procurem dormir no mínimo 8 horas por noite. Devem conferir o
material (lápis de escrever, lápis colorido, caneta preta ou azul, apontador,
borracha, tesoura, cola bastão, compasso e régua) no dia anterior, pois não
será permitido o empréstimo de materiais entre os alunos durante as
avaliações.
A Reunião de Pais e Mestres para divulgação dos resultados
ocorrerá dia 30/11 (6ª feira), das 19h30 às 21 horas.
Contamos com a colaboração de todos.
Bons estudos e boa prova!
Atenciosamente,
A Equipe do CNR.

Cronograma das Avaliações
3º Trimestre/2018

ATENÇÃO
1º HORÁRIO DE APLICAÇÃO: das 8 horas às 10 horas
2º HORÁRIO DE APLICAÇÃO: das 10h30 às 12h30
Datas
14/11 (4ª feira)
14/11 (4ª feira)
21/11 (4ª feira)
22/11 (5ª feira)
22/11 (5ª feira)
23/11 (6ª feira)
26/11 (2ª feira)
27/11 (3ª feira)

Disciplinas
Língua Inglesa
Arte
História
Língua Portuguesa
Produção de Texto
Geografia
Ciências
Matemática

Horários
1º Horário
2º Horário
1º Horário
1º Horário
2º Horário
1º Horário
1º Horário
1º Horário

Conteúdos para as Avaliações
Professora: Fabiana Philomeno Geraldo
Disciplina: Língua Inglesa
Módulos: 3 e 4 (Unidades 5, 6, 7 e 8)
Conteúdos: Grammar: Active / Passive Voice; Possessive adjectives; Genitive Case (’s);
Simple Past x Present Perfect. Vocabulary: Inventions, character traits.
Observação: Estudar o vocabulário referente a cada unidade e a lista de verbos irregulares.
Professor: Adriano Gambim
Disciplina: Arte
Módulos: temas do 7 ao 11
Conteúdos: A Riqueza das Cores, A Técnica Pontilhista, A Técnica Mista, A Arte indígena e
o Griô, O Contador de Histórias.
Observação: Para a avaliação será necessário papel Canson A4, lápis HB e 6B, canetinhas
hidrográficas e lápis de cor.
Professor: Renan Leocadio de Souza
Disciplina: História
Módulos: 6, 7 e 8.
Orientações: Estudar os capítulos “O Império de Alexandre e o Helenismo” (esp. mapas); “A
formação da Roma Antiga” (esp. organização social e política); “A República Romana” (esp.
as conquistas dos plebeus, expansão militar); “A crise da República Romana” (esp. latifúndio
escravista e lutas sociais); “O Império Romano: da formação às crises” (esp. crises do século
III).
Materiais necessários: trazer lápis de cor.

Professora: Wanderly Witzel Divino Monção
Disciplina: Língua Portuguesa
Módulos: 4 = Gramática – Unidades 13, 14, 15 e 16; 4 = Produção Textual –– Unidades 7 e
8
Orientações: Estudar as correções e anotações sobre o trabalho de revisão, bem como
estudar o mapa conceitual no caderno.
Professor: João Luiz Becegato
Disciplina: Geografia
Módulos: 7 – Extrativismo de Agropecuária, 8 - Indústria, Comércio e Prestação de Serviços
Conteúdos: transformação e circulação dos produtos, da máquina a vapor ao robô, tipos de
indústria e localização industrial, comércio e serviços, recursos naturais, atividades
econômicas, agropecuária.
Observação: Estudar as anotações do caderno.
Professora: Karen de Oliveira Silva
Disciplina: Ciências
Módulos: 7 e 8
Conteúdos: A Vida e o Ambiente; Biomas Brasileiros
Professor: Rodolfo Silva Souza
Disciplina: Matemática
Módulos e Conteúdos: 6 = Medidas e Números Decimais: Comprimento, Vírgula, Decimais;
Operações com Números Decimais: Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão; Média
Aritmética; 7 = Linguagem Matemática: Expressões Numéricas, Separadores ( ) [ ] { };
Potência. Áreas e Perímetros: Área do Retângulo e do Quadrado; Unidades de Medidas de
Área e Comprimento; 8 - Simetria: Eixo de Simetria; Números Negativos; Operações de
Frações: Equivalência, Simplificação, Adição e Subtração.

