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6º ANO DO E.F.
CONTEÚDOS DA RECUPERAÇÃO DO 1º BIMESTRE - PARCIAL
DISCIPLINA / ANO

PROFESSOR

CONTÉUDO

CIÊNCIAS

MICHELLE

- Mudanças de estados
físicos p. 240 à 246;
- A importância da água para
os seres vivos (propriedades
da água) p. 250 a p. 253.
- O ciclo da água na natureza
p. 259 à 263.

GRAMÁTICA

CAMILA

Conteúdo relevanteClasse de palavras:
Substantivos, artigos e
adjetivos. Interpretaçã
o de texto.
Habilidades: Identificar e
classificar as classes de
palavras. Saber reconhecer
as funções e diferenças entre
cada uma.
Material de estudo: O aluno
devo estudar o caderno e os
módulos da apostila 1.

GEOGRAFIA

RENZO

- Espaço natural, espaço
geográfico, lugar (p. 172,173)
- Influência dos elementos
naturais na ocupação do
espaço.
- Clima (p. 188)



AULAS DA APOSTILA

CAPÍTULOS
DO LIVRO

EXERCÍCIOS DO
CADERNO DE
ATIVIDADES
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- Relevo (p.188)
- Hidrografia (p.189)
- Sítio urbano
- Acrópole (189)
- Litorânea ( 190)
- Fluvial (190)
- A origem da terra e do
sistema solar (195)
- O sistema solar (196)
- A teoria da tectônica (200)
- As rochas:
- magmáticas (204);
- sedimentares (205);
- metamórficas (205).
- Agentes transformadores do
relevo:
- endógenos (211);
- exógenos (211);
- A ocupação da superfície
terrestre (212).
HISTÓRIA

GABRIELA

Anglo 1: capítulos 2 e 4
Todas as anotações do
caderno

Anglo 1:
capítulos 2 e 4
Todas as
anotações do
caderno

Observar: qual o
objetivo do estudo
da História; o que
são fontes
Históricas e como
analisá-las; as
contribuições da
Arqueologia;
transformações
físicas da
evolução humana
(inclusive slides
do caderno); vida
na pré História;
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diferenças entre o
Paleolítico e o
Neolítico. Não é
necessário
decorar datas,
números ou
nomes científicos
em latim.
Valorizar
mudanças e
permanências,
nada decorado,
tudo
compreendido.
INGLÊS

JAQUELINE

Apostila páginas: 05 à 11; 13;
18 à 22; 26 à 34
 English around us +
vocabulary
 Chatting on the net
 Who
are
these
people?
 Which;
Who
and
Where
 Subject Pronouns
 Verb to be (affirmative
sentences)
 Family
Tree
(vocabulário
no
caderno)
+ Exercícios no caderno

MATEMÁTICA

ANDERSON
FABRÍCIO

O que você precisa saber!
- Escrita simplicidade e
arredondamento;

Cap. 1 – págs. 284,285,288
e 289.
Cap. 3 – pág. 306 à 311.

No caderno:
matéria referente
aos capítulos
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REDAÇÃO

CAMILA CAPEL

ESPANHOL

CARLA

-Escrita Fracionária, Decimal,
Mista e em Porcentagem de
números naturais;
-Potenciação: conceitos,
propriedades e resolução de
problemas.
-Poliedros e suas
planificações: Determinação
do número de vértices,
arestas e faces;
-Resolução de Problemas
envolvendo unidades de
Tempo (horas, minutos e
segunda).
 Conteúdo relevanteInterpretação de texto;
foco narrativo em 1º
ou 3º pessoa; Estudo
do segundo livro
literário lido pela sala.
Habilidade: Saber identificar
o foco narrativo do texto;
Interpretação de texto e
produção de um resumo do
livro literário.
- Interpretación de historieta
(H.Q.)
- Vocabulario del texto "La
presunta abuela" p.7
- Los artículos p.17, p.20
- El femenino y el masculino/
singular y plural p.17,18,22

Cap. 5– pág. 356 à 354.
Cap. 7 – pág. 346 à 354.
Cap. 8 – pág. 356 à 360.

citados acima.

