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6º ANO

ROTEIRO DE ESTUDOS – 4º BIMESTRE 2017

Ens. Fundamental

Período: 26 /09 a 20/11/2016

LÍNGUA PORTUGUESA

Verbos:
Tipos
de
verbos
(regulares,
irregulares,
anômalos, defectivos e
abundantes);
- Números e pessoas do
verbo;
- Tempos do indicativo:
pretérito
(perfeito,
imperfeito e mais-queperfeito), presente e futuro
(do presente e do pretérito);
- Flexão dos verbos nos
tempos
do
modo
indicativo;
Formas
nominais:
infinitivo
(pessoal
e
impessoal), gerúndio e
particípio
(regular
e
irregular);
- Locuções verbais;
- Tempos do subjuntivo:
pretérito
imperfeito,
presente e futuro;
- Flexão dos verbos nos
tempos
do
modo
subjuntivo;
Modo
imperativo
(afirmativo e negativo).
 Leitura e interpretação de
textos.
 Livro
paradidático:
“Pollyanna”.

MATEMÁTICA/GEOMETRIA
.

. Os números Racionais na
forma fracionária.
- Ideia de fração, resolução
de problemas, comparação,
frações equivalentes, redução
de frações ao mesmo
denominador, operações com
frações (adição, subtração,
multiplicação, divisão,
potenciação), porcentagem

Transformação de uma fração
em número decimal.

Transformação de um número
decimal em fração.

MDC e MMC

Estudos dos triângulos e
quadriláteros.
CIÊNCIAS


A qualidade da água.
• O Ar.
• A dinâmica da atmosfera.
EDUCAÇÃO AMBIENTAL





























LIXO :PROBLEMAS E
SOLUÇÕES
Saneamento básico.
A produção de lixo nas
grandes cidades.
O destino do lixo.
Como reduzir o lixo.
A reciclagem e a coleta
seletiva.
GEOGRAFIA
O Clima
- Os climas do mundo e do
Brasil.
Terra: grandes paisagens
vegetais.
Brasil: Formações vegetais
naturais.
O extrativismo.
O extrativismo mineral.
A agricultura.
A pecuária.
Do artesanato à
manufatura e à indústria.
Indústria: transformações
sociais e espaciais.
Indústria e fontes de
energia.
Impactos ambientais da
atividade industrial.
REDAÇÃO
Leitura, compreensão e
interpretação de textos.
Carta – estrutura e
elementos.
Texto
dissertativo
–
estrutura e elementos.
Poema
Livro
paradidático:
“Pollyanna” .




Perguntas diretas com WH
question
(what/when/where/who).
Corpo humano/esportes.

FILOSOFIA
Política: a vida em grupo
 O que é política?
 Cidadania.
 A vida feliz em sociedade.
 A educação para formar
bons cidadãos.
ARTES



Mistura Cultural
Arte de Estilos Múltiplos

EDUCAÇÃO FÍSICA
 Futsal: regras básicas,
condução de bola,
fundamentos básicos.
 Lutas: Karatê: origem e
movimentos básicos (luta da
esponja).
ENSINO RELIGIOSO




Círio de Nossa Senhora de
Nazaré: manifestação da
religiosidade
do
povo
paraense.
O Cristianismo: as parábolas
de
Jesus
e
seus
ensinamentos.
HISTÓRIA

 O mundo romano:
- A República Romana.
- O Império Romano.
 O legado do mundo romano:
- Novos tempos em Roma.
- A arte e cultura romanas.

INGLÊS
Presente Simples:
Afirmativa/Negativa/Interrogat
iva.
How Much – preços – moedas.
Pronomes oblíquos.

O Calendário de Avaliações e o Roteiro de Estudos (4º bimestre) encontram-se disponíveis no site do colégio – www.cscs.com.br

 Os conteúdos acima descritos são cumulativos ao longo do ano letivo.

Orientações:
 Em caso de falta do (a) aluno(a) com perda de atividade avaliativa, o responsável deverá justificar no prazo máximo de 48 horas, mediante a apresentação
de atestado médico, para ter direito a atividade de 2ª chamada.

DATA

ATIVIDADES

05/10/2017 Entrega de Boletim do 3º bimestre.
09/10/2017 Pós Círio.
12/10/2017 Feriado (Nossa Senhora Aparecida)
15/10/2017 Dia do Professor
Entrega do requerimento de 2ª chamada da AC ao aluno para que se efetive o
20 a 24/10/17
pagamento da taxa na tesouraria.
23/10/17 Recírio
02/11/17 Feriado (Finados)
Entrega do requerimento de 2ª chamada do Simulado ao aluno para que se
13 a 16/11/17
efetive o pagamento da taxa na tesouraria.
15/11/17 Feriado (Proclamação da República)
17/11/17 (6ª feira) Manhã de Formação 6º ano A e C
18/11/17 (sábado) Manhã de Formação 6º ano B e D
Entrega de Boletim 4º bimestre – Turno da Manhã: 9h às 12h – Turno da
21/11/17
Tarde: 15h às 18h
23 a 27/11/17 Exame Final. (lembramos que não haverá 2ª chamada para esta atividade)
Entrega de Boletim após Exame Final: Turno da Manhã: 9h às 12h – Turno
30/11/17
da Tarde: 15h às 18h
01 a 07/12/17 Aulas de Recuperação Final
08/12/17 Feriado (Nossa Senhora da Conceição)
11 a 15/12/17 Avaliações de Recuperação Final. (lembramos que não haverá 2ª chamada para esta atividade)
Entrega de boletim após Recuperação Final: Turno da Manhã: 9h às 12h –
20/12/17
Turno da Tarde: 15h às 18h
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CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES DO 4ºBIMESTRE - 2017
3º BIMESTRE

AVALIAÇÕES

DISCIPLINAS

FORMATO DA PROVA

17/10/17
(3ª feira)

AVALIAÇÃO
CONTINUA

L. Portuguesa/
Redação

05 questões discursivas +
10 questões de múltipla escolha.
Redação: Construção textual

18/10/17
(4ª feira)

AVALIAÇÃO
CONTINUA

História/
Inglês

05 questões discursivas +
10 questões de múltipla escolha.

19/10/17
(5ª feira)

AVALIAÇÃO
CONTINUA

Geografia/
Educ. Ambiental

05 questões discursivas +
10 questões de múltipla escolha.

20/10/17
(6ª feira)

AVALIAÇÃO
CONTINUA

Matemática
Ciências

05 questões discursivas +
10 questões de múltipla escolha.

10/11/17
(6ª feira)

SIMULADO /BLOCO - 1

L. Portuguesa
Redação /
Inglês

15 questões de múltipla escolha de
cada disciplina / Redação: produção
textual.

13/11/17
(2ª feira)

SIMULADO/BLOCO - 2

História
Geografia

15 questões de múltipla escolha de
cada disciplina.

14/11/17
(3ª feira)

SIMULADO/BLOCO - 3

Ciências
Matemática

15 questões de múltipla escolha de
cada disciplina.

Atividades
realizadas em
sala de aula

AVALIAÇÃO
CONTINUA 1

Estas disciplinas aplicarão um
Ens. Religioso/
instrumento avaliativo em sala de aula
Arte/ Filosofia e
valendo 10,0 pontos conforme o
Educação Física
critério de avaliação.

Atividades
realizadas em
sala de aula

AVALIAÇÃO
CONTINUA 2

Arte/ Filosofia/
Ens. Religioso/
Ed. Ambiental /
Educação Física

2º BIM

Estas disciplinas aplicarão instrumento
(s) avaliativo (s) em sala de aula
valendo 10,0 pts. conforme o critério
de avaliação.

2ª CHAMADA: Horário 14h30 (2ª a 6ª feira)
8h (sábado)
AVALIAÇÕES
DISCIPLINAS

25/10/17 (4ª feira)

AVALIAÇÃO CONTINUA

Redação / L. Portuguesa/Inglês

26/10/17 (5ª feira)

AVALIAÇÃO CONTINUA

Geografia /História/Educ. Ambiental

27/10/17 (6ª feira)

AVALIAÇÃO CONTINUA

Matemática/ Ciências

16/11/17 (5ª feira)

SIMULADO (BLOCO-1)

L. Portuguesa/ Inglês/ Redação

17/11/17 (6ª feira)

SIMULADO (BLOCO-2)

História/ Geografia

18/11/17 (Sábado)
8h

SIMULADO (BLOCO-3)

Ciências/ Matemática
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CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO – 4º BIMESTRE (6º ANO)
AVALIAÇÃO CONTÍNUA (AC)
Será realizada com base no
desempenho individual dos alunos
através de exposição oral, produção
diária, resolução de exercícios, entrega
de trabalhos e prova.

DISCIPLINA

L. PORTUGUESA

 Prova: 8,0
 Atividades/vistos: 2,0
 Prova: 10,0
 Atividades: 10,0
 Média da AC: prova + Atividades: 2

REDAÇÃO

 Prova: 8,0 pts.
 Atividades: 2,0 pts.

INGLÊS

 Prova: 8,0
 Atividades/vistos: 2,0

HISTÓRIA

 Prova: 10,0

GEOGRAFIA

 Prova: 8,0
 Atividade prática: 2,0
 Prova: 8,0 pts.
 Atividades : 2,0 pts

CIÊNCIAS
MATEMÁTICA/
GEOMETRIA

ESTRUTURA DE PROVA OU
ATIVIDADES

Simulado Bloco I: 15 questões de
múltipla escolha para cada
disciplina (exceto Redação).
Redação: Produção textual. 10,0
pts

Simulado Bloco II: 15 questões de
múltipla escolha para cada
disciplina.
Simulado Bloco III: 15 questões
de múltipla escolha para cada
disciplina.

Atividades:10,0 pts
Pesquisa: Música com tema
ambiental (individual);
 Prova: 10,0 pts.
 Paródia; (em sala de aula)
 Construção de objetos natalinos.
(em sala de aula)
 Atividades individuais e em
 Atividades individuais e em grupos
grupos realizadas em sala de
realizadas em sala de aula durante o
aula durante o bimestre. (10,0
bimestre. (10,0 pts)
pts)


EDUC.
AMBIENTAL

FILOSOFIA

 Atividades semanais realizadas em  Atividades semanais realizadas
sala, com suporte do livro didático:
em sala, com suporte do livro
10,0 pts
didático: 10,0 pts

ARTE
ED. FÍSICA
ENS. RELIGIOSO

 Atividades práticas: 10,0 pts.



 Atividades individuais e em grupos
realizadas em sala de aula durante o
bimestre: 10,0 pts.

 Atividades individuais e em
grupos realizadas em sala de
aula durante o bimestre: 10,0
pts.

Atividades práticas: 10,0 pts.

“A essência da oração consiste na capacidade de amar fortemente”
Savina Petrilli
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