
 
 
 
 
 

Maceió, 09 de fevereiro de 2017. 
 

PERÍODO: 15/02 a 21/02/2017    HORÁRIO: 8h10 às 9h50 
 

15/02 (QUARTA) 16/02 (QUINTA) 17/02 (SEXTA) 
CIÊNCIAS / REDAÇÃO  MATEMÁTICA  GEOGRAFIA / INGLÊS 

 

20/02 (SEGUNDA) 21/02 (TERÇA) 
HISTÓRIA / FILOSOFIA PORTUGUÊS / ESPANHOL 

 
Obs.: As avaliações das disciplinas Ensino Religioso e Educação Física ocorrem dentro do 
Processo Contínuo. A nota mensal da disciplina de Arte corresponde a uma atividade prática 
solicitada anteriormente aos alunos, em sala de aula, com data previamente informada aos 
mesmos. 
 
 INSTRUÇÕES: 

 
 Nos dias das avaliações mensais, haverá aula. 
 Os conteúdos das avaliações mensais também serão agendados, em sala de aula, pelos 

professores e na página da escola (www.ursula.com.br). 
 Observar se a avaliação está completa (veja frente e verso).  
 USAR CANETA AZUL OU PRETA. 
 Não será permitida qualquer espécie de consulta (calculadora, celular...). 
 Serão nulas as questões com erros de digitação ou falta de dados que comprometam a 

compreensão das mesmas. 
 Devolver as avaliações com o cabeçalho preenchido (nome completo legível, série, turma). 
 Não será permitido ausentar-se da sala após o início das avaliações. 
 Ao terminar, revise o que fez e espere, em silêncio, o momento para entregar sua avaliação. 
 Horário de saída das avaliações deverá ser informado pelo professor aplicador do instrumento 

avaliativo. 
 O local (sala) para realização das provas será o mesmo das aulas diárias. 

 
ORIENTAÇÕES - 2ª CHAMADA  
 Inscrição de 2ª chamada:  

1. Antes da inscrição, é necessário justificar a falta com a Coordenação e/ou Orientação. 
2. Período: até 05 dias após a realização da prova. Caso contrário, perderá o direito à              

2ª chamada. 
 Requerimento e Inscrição na Tesouraria: Valor: R$ 20,00 por disciplina. 
 A 2ª Chamada ocorrerá após o período da Avaliação Cumulativa.  Não haverá 3ª chamada. 
 O conteúdo programático da 2ª chamada será o mesmo da cumulativa. 
 Período das Avaliações de 2ª Chamada: 6ºs anos: 31 de março a 05 de abril 
 

A Direção 

HORÁRIO (1º BIMESTRE) 
AVALIAÇÕES MENSAIS 

6º ANO EF. II 
MATUTINO 

 



LINGUAGENS 

LÍNGUA PORTUGUESA  
LIVRO 1:  
CAPÍTULO 1: A MAGIA ESTÁ NO AR  

 Letra e fonema (págs. 12 a 15); 
 Vogal/ semivogal (caderno e págs.-13 e 14);  
 Sílaba (Separação silábica, classificação quanto ao número de sílabas e à tonicidade) págs.16 e 17;  

CAPÍTULO 2: ENTRE O BEM E O MAL  
 Encontros vocálicos (Ditongo crescente e decrescente, oral e nasal/ tritongo oral e nasal/ hiato) págs. 32 a 34 e 37. 
 Encontro consonantal (Perfeitos e imperfeitos) pág. 35;  
 Dígrafos (vocálicos e consonantais) págs. 35 a 37. 

Interpretação textual: 
 Paradidático “A Ilha Perdida” (Capítulos 01 ao 06). 
 Estudar pelo módulo, livro suplementar, atividades xerocadas e caderno.  

REDAÇÃO – MÓDULO SAS – LIVRO 1 

 CONTO MARAVILHOSO, p. 18 a p.23. 
 Elementos da narrativa; 
 Estrutura da narrativa; 
 Tipos de narrador; 

 Tipos de personagem; 
 Classificação do tempo na narrativa; 
 Identificação do espaço; 
 Compreensão e interpretação de texto; 
 Produção textual – Redigir conto maravilhoso. 

LÍNGUA ESPANHOLA 
 Interpretación de textos; 
 LECCIÓN 1: los objetos del aula (p. 8); los saludos y despedidas (p. 9); los pronombres personales sujeto (p. 11). 
 LECCIÓN 2: la familia (p. 15); verbos ser y estar en Presente de Indicativo (p. 16); los artículos definidos e indefinidos (p. 18). 

LÍNGUA INGLESA  
VOCABULARY (KEY WORDS):  
MÓDULO UNO 1 - PAGE 19. 
GRAMMAR: 

 Módulo de suporte SAS - Subject Pronouns and Verb to be. 
Pages 10 and 11.  

 Módulo UNO 1 - Subject-verb agreement. Page 30. 
 

ARTE - PRÁTICA DE ARTES:  
 Produção de uma obra inspirada nas figuras das inscrições rupestres 
 Técnica: carvão no papel. 
 Tema: A arte rupestre. 

Trabalho Individual 
 

CIÊNCIAS HUMANAS 

GEOGRAFIA  
 CAPÍTULO 1: O lugar de todos e de cada um (p. 04 – 15) 
 CAPÍTULO 2: (Re)descobrindo o espaço (p. 16 – 32) 
 Estudar pelas anotações do caderno e livro (atividades suplementares – cap. 01, 02) 

HISTÓRIA 
 CAPÍTULO 1: Que tal estudar História? (todo o capítulo) 
 CAPÍTULO 2: Das cavernas às cidades (págs.19 a 27) 
 Origens dos seres humanos 

 A explicação científica 
 Ancestrais Humanos 
 OBS: Estudar pelos exercícios e vídeos aulas do SAS 

FILOSOFIA 
 CAPÍTULO 1: Estou nem aí! ● CAPÍTULO 2: Estamos no mundo. 
 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

CIÊNCIAS 
 CAPÍTULO 1: Sistema Solar, Big Bang e Origem do Universo; ● CAPÍTULO 2: Rochas. 
 

MATEMÁTICA 

MATEMÁTICA 
CAPÍTULO 1: SISTEMAS DE NUMERAÇÃO: (PÁGS. 5 A 22) 

 Sistema de numeração egípcio; ● Sistema de numeração romano; 
 Sistema de numeração decimal e algarismos indo-arábicos: classes e ordens, decomposição e escrita por extenso; 
 Números Naturais: Sequências, Comparação, Representação geométrica. 

CAPÍTULO 2: OPERAÇÕES COM NATURAIS I: (PÁGS. 25 A 33) 
 Adição e subtração com números naturais; (algoritmo e problemas) ● Arredondamento. 


