Comunicado 67/2019
Assunto: Conteúdos para as Avaliações do 1º Trimestre.
Turma: 6º ano do Ensino Fundamental.

Guarulhos, 03 de abril de 2019.
Srs. Pais e Responsáveis,
Comunicamos que as avaliações trimestrais acontecerão no período de 10 de abril a 17
de abril, conforme cronograma abaixo.
1º Trimestre/2019
Datas
10/04 (4ª feira)
10/04 (4ª feira)
11/04 (5ª feira)
12/04 (6ª feira)
15/04 (2ª feira)
15/04 (2ª feira)
16/04 (3ª feira)
17/04 (4ª feira)

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

Professora: Wanderly Witzel Divino Monção
Disciplina: Língua Portuguesa
Módulos: Módulo 1 – Gramática – Unidades 1, 2 e 3 e 4; Módulo 1 – Produção de Texto –
Unidades 1 e 2; Módulo 2 – Produção de Texto – Unidade 3
Orientações: Procurem refazer os exercícios e revisar as observações realizadas em aula.
Professora: Karen de Oliveira Silva
Disciplina: Ciências
Módulos: Módulo 1 e 2.
Conteúdos: Universo e Sistema Solar; Primeiras ideias sobre o Universo; A origem do Universo
e a formação do sistema solar; O Sol; Planetas e satélites naturais; Asteroides e estrelas
cadentes; Cometas; Planetas do sistema solar; Incidência e luz e calor do Sol nos planetas; O
planeta Terra; A Terra no espaço; Os dias e as noites; As estações do ano; A Lua; Fases da Lua;
A evolução do planeta; A constituição da Terra; A Terra primitiva; Estrutura da Terra.
Orientações: Procurem rever as anotações realizadas no caderno, bem como os exercícios
resolvidos e as atividades realizadas.
Obs.: trazer lápis de cor.

Professor: Adriano Gambim
Disciplina: Arte
Módulos: Tema - 1, 2 e 3
Conteúdos: Arte Rupestre, Arte Egípcia e Arte Grega.
Obs.: Para a avaliação será necessário uma folha de papel Canson tamanho A4, lápis HB, 6B e lápis de cor.

Professora: Amanda Cristina Siqueira Mazo
Disciplina: Língua Inglesa
Módulos: Módulo 1 – Units 1 and 2
Conteúdos: Vocabulário dos textos (pages 19, 40, 67 and 91); Subject-verb agreement (pages 30 and 31);
Comparative adjectives (pages 54, 55, 104 and 105); Correct Verb Usage (pages 80 and 81); Questions (pages 35,
59, 85 and 109)
Orientações: Fazer a releitura dos textos; Fazer os exercícios de estudo (serão passados em aula); Estudar
atentamente as páginas indicadas.
Professor: João Luiz Becegato
Disciplina: Geografia
Módulos: Módulos: 1 – A Geografia e a Compreensão do Mundo, 2 - O Planeta Terra.
Conteúdos: paisagem, espaço e lugar, o trabalho e a transformação do espaço geográfico, orientação no espaço
geográfico apresentando o planeta Terra, a origem da Terra, a Terra em movimento, Estudo do Meio em
Salesópolis.
Obs.: Estudar as anotações do caderno e os temas abordados durante o Estudo do Meio em Salesópolis e
explorados em sala de aula.
Professor: Rodolfo Silva Souza
Disciplina: Matemática
Módulos: Módulos 1 e 2 - Capítulos: 1 (Um Panorama da Matemática), 2 (Formas Tridimensionais) e 3
(Operações Fundamentais).
Conteúdos: Pavimentação de polígonos regulares; padrões e sequência; números quadrados; ordem e classe dos
números; decomposição dos algarismos; interpretação de gráficos; gráfico de colunas; combinações e
possibilidades; resolução de problemas planificação do cubo; figuras tridimensionais; bloco retangular; dimensões;
comprimento, largura e altura; poliedros; prismas e pirâmides.
Orientações: Estudem as anotações do caderno e reveja os exercícios dos módulos.
Professor: Renan Leocadio de Souza
Disciplina: História
Nº dos Módulos: 1
Conteúdos: Unidade 0 – Capítulo 1: O trabalho do historiador (O que são fontes históricas?, Verdades absolutas
ou versões históricas?); Unidade 1 – Capítulo 1: A evolução do ser humano (O surgimento da vida); Capítulo 2: A
vida humana no Paleolítico (A era da pedra lascada); Capítulo 3 – O Neolítico e a revolução agrícola (A era da
pedra polida); Capítulo 4 – O surgimento das cidades (As primeiras cidades).
Orientações: faça novamente as leituras do módulo e estude também pelos registros de 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.

