
 
 
 
 
 

Maceió, 02 de maio de 2017. 
 

PERÍODO: 03 a 15/05/2017           HORÁRIO: 8h10 às 9h50 
 

03/05 (QUARTA) 09/05 (TERÇA) 11/05 (QUINTA) 
CIÊNCIAS / REDAÇÃO  MATEMÁTICA  GEOGRAFIA / INGLÊS 

 

15/05 (SEGUNDA) 17/05 (QUARTA) 
PORTUGUÊS / ESPANHOL HISTÓRIA / FILOSOFIA 

 
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: 21 a 23 de junho. 
 

A Direção 

HORÁRIO (2º BIMESTRE) 
AVALIAÇÕES MENSAIS 

6º ANO EF. II 
MATUTINO 

 



LINGUAGENS 

LÍNGUA PORTUGUESA  
LIVRO 1 
CAPÍTULO 4: HERÓIS DE TODOS OS TEMPOS  

 Palavras que mudam de gênero e mudam o significado 
(pág. 71 + caderno);  

 Formação do plural dos substantivos (págs. 72 e 73);  
 Grau dos substantivos (págs. 73 e 74);  

CAPÍTULO 5: Acima de qualquer suspeita 
 Diferença entre “a gente” e “agente” (pág. 87);  
 Artigo definido e indefinido (Conceito, sentidos que os 

artigos apresentam, contração e combinação) págs. 90 a 
94 

LIVRO 2 
CAPÍTULO 6: DIVERSOS POVOS, MUITOS COSTUMES 

 Adjetivo e locução adjetiva (págs. 13 a 15)  
 Flexões do adjetivo – Gênero e número (págs. 16 e 17)  
 Variação do grau do adjetivo (págs.18 e 19)  
 Posição do adjetivo (pág. 20)  
 Interpretação textual 
 Estudar pelo módulo, livro suplementar, atividades 

xerocadas e caderno. 
 
 

REDAÇÃO 
 Conto policial – ppt: capítulo 5  
 Livro 1 de língua portuguesa pág. 28 
 Biografia – ppt: capítulo 6; livro 2 de língua portuguesa 

pág. 23 
 Autobiografia – ppt: capítulo 7; 

 Livro 2 de língua portuguesa pág. 43 
 Fábula e apólogo – capítulo 8. 
 Livro 2 de língua portuguesa pág. 62 
 Consultar os registros no caderno e atividades 

xerografadas para complementar o estudo. 

LÍNGUA ESPANHOLA 
 Interpretación de textos;  
 LECCIÓN 5: los números (p. 41); los verbos IR y VENIR en Presente de Indicativo (p. 43); 
 LECCIÓN 6: las horas (p. 49/50); los verbos regulares en Pretérito Imperfecto (p. 51); 
 Ver las videoclases 5 y 6 del SAS. 

LÍNGUA INGLESA  
MÓDULO UNO – BOOK 2 

 BEcome Fluent - Vocabulary (key words): pages 19 and 41; 
 BEcome Literate - Grammar: Present and Past tenses: pages 30 and 31;  
 BEcome a Reader – texto-base para interpretação: “Jesse Owens – Olympic Athlete”, pages 20 to 27. 

ARTE 
 Prática de Artes: Desenhando uma natureza-morta. 
 Desenho de observação de flores, frutas e louças. 
 Técnica: giz pastel sobre papel.  
 Materiais providenciados pela escola:  
 Papel canson A3 ou papel reciclável.  
 Giz pastel 36 cores (pentel). 

 Em sala, antecipadamente, os alunos farão sob orientação 
da professora:  

 Esboço de um desenho de observação, usando os 
elementos necessários para a composição da obra.  

 DIA DA ATIVIDADE PRÁTICA: 18/05 (no horário da aula 
de Arte, conforme o horário de aulas) 

 

CIÊNCIAS HUMANAS 

GEOGRAFIA  
 LIVRO 1: CAPÍTULO05: traços e traçados (p.60 - 80) ● LIVRO 2: CAPÍTULO 06: Viagem ao centro da terra (p. 04 - 23)  
 Estudar também pelos esquemas e anotações do caderno e atividades suplementares (cap. 05, 06) 

HISTÓRIA 
 CAPÍTULO 5 – Egito Antigo ● CAPÍTULO 6 – Tradições Orientais: China, págs.: 4 a 13 
 OBS: Estudar também pelas videoaulas referentes aos conteúdos acima listados e às orientações de estudo que estão 

no caderno. 

FILOSOFIA 
 CAPÍTULO 5: O jogo da verdade. ● CAPÍTULO 6: Quem sou eu? 

 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

CIÊNCIAS 
 CAPÍTULO 5 - Poluição do solo, pags. 64 a 75 ● CAPÍTULO 6 - Água na natureza, pags. 04 a 14 

 
MATEMÁTICA 

MATEMÁTICA 
CAPÍTULO 4 – DIVISIBILIDADE (LIVRO 1) (PÁGS. 85 A 93) 

 Decomposição em fatores primos; ● Divisores de um número natural; ● Número de divisores de um número natural; 
CAPÍTULO 5 – MÁXIMO DIVISOR COMUM E MÍNIMO MÚLTIPLO COMUM (LIVRO 1) (PÁGS. 95 A 112) 

 Métodos práticos para determinação do mdc e mmc; ● Números primos entre si; ● Problemas com mmc e mdc. 
CAPÍTULO 6 – FRAÇÕES (LIVRO 2) (PÁGS. 5 A 14) 

 Conceito de número fracionário; ● Leitura de números fracionários; ● Significados de uma fração; ● Fração como razão; 
 Fração de uma quantidade; ● Problemas com frações. 


