
 
 
 
 
 

Maceió, 28 de julho de 2017. 
 

PERÍODO: 07 a 11/08/2017         HORÁRIO: 8h10 às 9h50 
 

07/08 (SEGUNDA) 08/08 (TERÇA) 09/08 (QUARTA)  
MATEMÁTICA GEOGRAFIA 

CIÊNCIAS 
LÍNGUA PORTUGUESA 

FILOSOFIA  
 

10/08 (QUINTA) 11/08 (SEXTA) 
HISTÓRIA / ESPANHOL REDAÇÃO / INGLÊS 

 
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: 18 a 21 de setembro. 

 
A Direção 

HORÁRIO (3º BIMESTRE) 
AVALIAÇÕES MENSAIS 

6º ANO EF. II 
MATUTINO 

 



LINGUAGENS 

LÍNGUA PORTUGUESA  
LIVRO 2 
CAP. 9: CANTO DE UM POVO 

 Pronomes indefinidos (págs.76 a 78); 
 Pronomes demonstrativos (págs. 78 a 81); 
 Função catafórica e anafórica dos pronomes 

demonstrativos (caderno e págs. 80 e 81)  
 Pronomes interrogativos  (pág. 81) 

LIVRO 2 
CAP. 10: CANTOS QUE ENCANTAM O BRASIL  

 Relação entre as palavras no texto (págs. 92 a 95) 
 Interpretação textual e vocabulário: O menino sem 

imaginação  (Cap. 1 ao 10)  
 Estudar pelo livro 2, suplementar 2 e caderno.  

REDAÇÃO 
 Capítulo 11: RELATO PESSOAL, p. 20 a 21 Livro SAS; ● Ficção científica – capítulo 2 (consultar produção do PPT); 
 Elementos e Estrutura da Narrativa – anotações no caderno. 

LÍNGUA ESPANHOLA 
 Interpretación de textos; ● LECCIÓN 09: los colores (p. 67), las prendas de vestir (p. 68) y los posesivos (p. 69); 
 LECCIÓN 10: el medio ambiente (p. 75); 
 Leer los apuntes tomados en el cuaderno/libro; 
 Ver las videoclases 9 y 10 del SAS. 

LÍNGUA INGLESA  
 Vocabulary (key words): Pages 18, 19 and 37; 
 Text: “An Wang, Immigrant Inventor”, pages 20 – 27; 
 Grammar: Active and Passive voices – pages 30 and 31. 
 Entender os conceitos de sujeito ativo e passivo;  
 Reconhecer a estrutura da voz passiva ( VERB TO BE + PAST PARTICIPLE); 
 Reconhecer o passado partícipio dos principais verbos usados nos exercícios do livro; 
 Compreender a função discursiva das vozes ativa e passiva e em que cada uma delas foca. 

ARTE 
 Criação de figurino de uma personagem do espetáculo "Do jeito que você gosta", de William Shakespeare. 
 Atividade/ avaliação prática: Criação de figurino e colagem  
 Data: dia 03 de agosto - horário da aula de Arte.  
 Materiais recicláveis: revista velha e jornal. 
 Materiais na sala de Arte: tesoura, cola, cartolina, paetês, fitas coloridas, lã, barbante e outros. 

 

CIÊNCIAS HUMANAS 

GEOGRAFIA  
SAS / LIVRO 2: 

 CAPÍTULO 09: Para entrar no clima (p. 72 - 89) 
 CAPÍTULO 10: tapete verde (p. 90 – 104) 
 Estudar: videoaulas SAS/09, 10; atividade suplementar, esquemas das anotações de sala (caderno). 

HISTÓRIA 
 CAPÍTULO 09: O Mundo Grego Antigo 
 CAPÍTULO 10: A Grécia Clássica 

ESTUDAR TAMBÉM: 
 Anotações no caderno. ● Videoaula dos capítulos 9 e 10. ● Exercícios. 

FILOSOFIA 
 CAPÍTULO 09: Ser Histórico – Existir no tempo e no espaço; ● CAPÍTULO 10: Ser sendo – Como será o amanhã? 

 

CIÊNCIAS DA NATUREZA 

CIÊNCIAS 
 CAPÍTULO 9 - Água e transmissão de doenças. ● CAPÍTULO 10 - Atmosfera. 

 
MATEMÁTICA 

MATEMÁTICA 
CAPÍTULO: 9 – NÚMEROS DECIMAIS (págs. 55 a 69) 

 Fração decimal; ● Representação geométrica da fração decimal; ● Leitura de um número decimal; 
 Transformação de um número decimal em fração decimal e vice-versa; ● Propriedades dos números decimais; 
 Comparação entre números decimais 

CAPÍTULO: 10 – OPERAÇÕES COM NÚMEOROS DECIMAIS (PÁGS. 71 A 85) 
 As quatro operações com números decimais (algoritmo e problemas); 
 Expressões Numéricas com números decimais  
 (Estudo pelo caderno) 

 


