CALENDÁRIO DE AVALIAÇÃO PARCIAL - IIº TRIMESTRE
6° ANO
DISCIPLINA

DATA

ASSUNTO

HISTÓRIA

05/06

Unidade 4 – Mesopotânia, China e India – Páginas 78 a 100.

OBMEP

06/06

Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Particulares.

INGLÊS

07/06

FILOSOFIA

07/06

GEOGRAFIA
CIÊNCIAS
PORTUGUÊS

08/06
12/06
13/06

PROD.DE TEXTO
MATEMÁTICA

13/06
14/06

Avaliação Oral.
TEACHER GRASIELA - Data: 06, 07 e 08/06/2017 (sorteio)
“My house” ou “My dream house”
Apresentação no Power Point, falando sobre sua casa ou a casa dos sonhos
usando “There is/are”, prepositions of place e parts of the house/
furniture.
TEACHER NADJA
“My favorite room”
Os alunos deverão escolher o cômodo favorito de sua casa e preparar uma
apresentação em “Power Point” ou “Cartaz” incluindo: descrição dos
móveis que há no quarto (conforme o vocabulário da unit 3), usando o
verbo “There is” – “There are” (there to be) nas formas afirmativas e
negativas (descrevendo o que também não existe no cômodo, incluindo
também suas opiniões sobre o mesmo.
TEACHER LUIZA
Texto resumo do livro de Pollyanna, Os alunos vão ler em casa o texto que
aborda o "Past simple" dos verbos, e a professora fará perguntas sobre o
texto. As perguntas serão feitas individualmente, devendo o aluno
responder da forma mais completa possível.
TEACHER FERNANDA
Unit 2 Vocabulary – The family, Grammar – Be: simple present (negative,
yes/no questions and short ans; Question words.
Unit 3 Vocabulary – House and furniture, Grammar – Prepositions of place;
There is/isn’t, there are/aren’t (affirmative and negative); Is there...?/Are
there...? (Yes/no questions and short ans; Plural nouns (regular plurals,
spelling variations, and irregular.
Escolher um dos filósofos: Heráclito ou Parmênides e descrever sua vida e
pensamento, com ênfase no pensamento, nas ideias. Pode se basear no
livro didático ou buscar em outras fontes.
Obs: Manuscrito.
Expedição 3 – A terra: aspectos físicos gerais.
Geologia; Sistema terra; Tectônica de placas; Minerais; Rochas.
Interpretação de texto; Substantivo: plural dos substantivos simples e
plural dos substantivos compostos.
Texto narrativo.
Capítulo 3 Geometria - Sólidos geométricos, ângulos e polígonos:
Introdução; Ponto, reta e plano; Ângulos; Retas paralelas e retas
concorrentes; Construção com régua e esquadro; Regiões planas e
contornos; Polígonos.

Nas disciplinas de Educação Física, Música e Teatro os alunos são avaliados através
de seu desempenho nas atividades propostas.
Sucesso a todos!
Atenciosamente,
A coordenação.

