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Educação e Assistência Social - Brasil

ROTEIRO DE ESTUDOS – 1º BIMESTRE/2018
ENS. FUNDAMENTAL

Período: 15/01 a 23/03/2018
LÍNGUA PORTUGUESA













Leitura, interpretação e
compreensão de textos;
Língua e Linguagem;
Linguagem verbal e não
verbal;
Variações linguísticas;
Elementos da comunicação;
Letra, fonema e sílaba;
Ortografia;
Letras
minúsculas
e
maiúsculas;
Separação
silábica
e
tonicidade;
Acentuação gráfica;
Pontuação.
Paradidático:
Navegando
pela Mitologia Grega.
MATEMÁTICA/GEOMETRIA










Os números naturais e os
números
decimais:
representação,
leitura,
escrita e comparação.
Adição,
subtração,
multiplicação e divisão com
números
naturais
e
decimais:
problemas
e
expressões.
O ponto, a reta e o plano.
Posições relativas de duas
retas em um plano.
Semirreta e segmento de
reta.
Ângulos.
CIÊNCIAS



-

Universo.
Astros do universo;
Investigando o universo;
A terra
A terra no espaço;
A estrutura da terra.
ARTE



Suportes bidimensionais e
tridimensionais
 Performance
 Palavras-sons
 Paisagens sonoras
 O espaço do teatro
 A arte grega.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL







Conceitos básicos, cadeia e
teia alimentar;
Desequilíbrio
ambiental
(desmatamento, queimada);
Produção
de
resíduos
(eutrofização);
Conservação
do
meio
ambiente;
Diferença entre conservação
e preservação.
Temas atuais.
GEOGRAFIA










Espaço
natural
e
geográfico;
Paisagem geográfica;
Lugar geográfico;
Território;
Orientação
no
espaço
geográfico;
Localização no espaço
geográfico;
Do desenho ao mapa;
A representação gráfica do
relevo.
INGLÊS







Perguntar
nomes,
cumprimentos,
membros
da família.
Grammar: - To be – Todas
as formas com IS
Pronomes
Pessoais
e
possessivos (singular)
Uso do What e WHo

EDUCAÇÃO FÍSICA



Correção postural
Atletismo: tipos de corridas
de pista,
 Voleibol:
iniciação
ao
saque, manchete e rodízio.
ENSINO RELIGIOSO


Religião e religiosidade na
Pré-história
- Deuses
na história da
humanidade;
- O início do universo;
- O ser humano.
 Campanha da fraternidade:
Tema:
“Fraternidade
e
superação da violência.”.
Lema: Vós sois todos
irmãos (Mt 23,8).
HISTÓRIA
 O COMEÇO DA HISTÓRIA
- Introdução à História.
- Os primeiros homens e
mulheres.
- As Comunidades agrícolas
e as cidades.
 A INCRÍVEL JORNADA:
RUMO À AMÉRICA.
- Os paleoíndios da América.
- Chavin de Huantar e a
civilização Olmeca.

REDAÇÃO






Leitura e interpretação.
Tipologia textual.
Texto narrativo.
Gênero, conto e lendas.
Pradidático:
Navegando
pela Mitologia Grega.
FILOSOFIA

-Filosofia, o que é isso afinal?
 Ver o mundo;
 Conhecer o pensamento
filosófico;
 Ser filósofo.

O Roteiro
de Estudo
(1º bimestre)
encontra-se
no site do colégio
– www.cscs.com.br
 OS
CONTEÚDOS
ACIMA
DESCRITOS
PODEMdisponível
SER CUMULATIVOS
AO LONGO
DO ANO LETIVO.

ORIENTAÇÕES:
 Obs.1: Informamos que em cada bimestre acontecerá dois momentos para a segunda chamada: um período
correspondente a ausência na Avaliação Contínua (AC) e outro correspondente a ausência no Simulado.
 Obs.2: 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.
 Obs.3: Caso o aluno falte por motivo de força maior é necessário que a família entre em contato com a
coordenação para justificar sua ausência.

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO – 1º BIMESTRE – 6º ANO
DISCIPLINA
L. PORTUGUESA

REDAÇÃO

INGLÊS
HISTÓRIA
GEOGRAFIA
CIÊNCIAS

AVALIAÇÃO CONTÍNUA
 Avaliação formal
 Atividade do Paradidático

8,0 pts
2,0 pts

 Produção de texto.
 Atividades em sala e do Livro

Paradidático:
Nota da AC: Somatória da
pontuação acima dividido por dois.
 Avaliação formal.
 Vistos: livro, caderno e folhas
xerografadas.
 Avaliação formal.
 Vistos: livro, caderno e folhas
xerografadas.
 Avaliação formal
 Avaliação formal.
 Vistos: livro, caderno e folhas

xerografadas.
MATEMÁTICA/
GEOMETRIA
ENS.
RELIGIOSO

EDUC. FÍSICA

ARTE
EDUC.
AMBIENTAL

 Avaliação formal.
 Atividades de geometria.

10,0 pts
10,0 pts

SIMULADOS
 Avaliação formal com 15
questões de múltipla escolha:
10,0 pts
 Produção

Textual: 10,0 pts
(Produção com base no livro
paradidático)

8,0 pts
2,0 pts
8,0 pts
2,0 pts
10,0 pts

 Avaliação formal com 15
questões de múltipla escolha
para cada disciplina: 10,0 pts

8,0 pts
2,0 pts
8,0 pts
2,0 pts

 Atividades avaliativas individuais e em grupos realizadas em sala durante o
bimestre: 10,0 pts
 Atividades práticas
 Trabalho (Atletismo: corridas):
5,0 pts
 Período de entrega: 23 a 5,0 pts
28/02/18 conforme horário de
aula da turma.

 Atividades
10,0 pts

práticas:

voleibol:

 Atividades semanais realizadas em sala, com suporte do livro didático: 8,0 pts
 Diário do artista: 2,0 pts
 Avaliação formal

 Avaliação formal
 Data
de
realização:

FILOSOFIA

VALOR

27/02/18,
conforme
horário de aula de cada
turma.

10,0
pts

 Atividades: Recorte e colagem de cadeias

alimentares (5,0 pts) / Construção de um
terráreo. (5,0 pts)
 Vistos:

10,0
pts

livro,
caderno
e
folhas
xerografadas. 3,0 pts
 Mural Filosófico: 7,0 pts
Data de realização: 20/03/18, conforme o
horário de aula de cada turma.
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CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES DO 1ºBIMESTRE - 2018
1º BIM

2º BIM

AVALIAÇÕES

DISCIPLINAS

19/02/18
(2ª feira)

04/05/18
(6ª feira)

AVALIAÇÃO
CONTINUA

L. Portuguesa/
Redação

20/02/18
(3ª feira)

07/05/18
(2ª feira)

AVALIAÇÃO
CONTINUA

Ciências/
Ed. Ambiental

21/02/18
(4ª feira)

08/05/18
(3ª feira)

AVALIAÇÃO
CONTINUA

História/
Inglês

22/02/18
(5ª feira)

09/05/18
(4ª feira)

AVALIAÇÃO
CONTINUA

Geografia/
Matemática

14/03/18
(4ª feira)

04/06/18
(2ª feira)

SIMULADO
BLOCO - 1

L. Portuguesa
Redação /
Inglês

16/03/18
(6ª feira)

06/06/18
(4ª feira)

SIMULADO
BLOCO - 2

História
Geografia

19/03/18
(2ª feira)

08/06/18
(6ª feira)

SIMULADO
BLOCO - 3

Matemática
Ciências

AVALIAÇÃO
CONTINUA 1

Ens. Religioso/
Arte/ Filosofia e
Educação
Física

Estas
disciplinas
aplicarão
um
instrumento avaliativo em sala de aula
valendo 10,0 pontos conforme o critério
de avaliação.

AVALIAÇÃO
CONTINUA 2

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

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

Atividades
realizadas em sala
de aula

Atividades
realizadas em sala
de aula

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

05 questões discursivas + 10 questões
de múltipla escolha.

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

15 questões de múltipla escolha de
cada disciplina.

2ª CHAMADA: Horário às 14h30
1º BIMESTRE

2º BIMESTRE

AVALIAÇÕES

DISCIPLINAS

26/02/18 (2ª feira)

10/05/18 (5ª feira)

AVALIAÇÃO
CONTINUA
AVALIAÇÃO
CONTINUA
AVALIAÇÃO
CONTINUA

L. Portuguesa / Redação/Educ.
Ambiental

27/02/18 (3ª feira)

11/05/18 (6ª feira)

28/02/18 (4ª feira)

14/05/18 (2ª feira)

20/03/18 (3ª feira)

11/06/18 (2ª feira)

SIMULADO (BLOCO-1)

L. Portuguesa/ Inglês/ Redação

21/03/18 (4ª feira)

12/06/18 (3ª feira)

SIMULADO (BLOCO-2)

História/ Geografia

22/03/18 (5ª feira)

13/06/18 (4ª feira)

SIMULADO (BLOCO-3)

Matemática / Ciências

Geografia /Inglês/Ciências
Matemática/ História
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DATA
26/01/18 (6ª feira)

ATIVIDADES DO SEMESTRE
- Reunião de pais (6º ano): Local Auditório do Colégio, hora: 19h

12 e 13/02/18

-

Carnaval

14/02/18 (4ª feira)

-

Cinzas

29 a 31/03 e 01/04/2018

-

Semana Santa / Páscoa

03/04/18 (3ª feira)

-

Entrega do boletim 1º bimestre

Plantão Pedagógico para atendimento aos pais ou responsáveis em
horários a ser divulgado.
- OBS: comparecer ao plantão com o boletim do(a) aluno(a) em mãos.
- Tiradentes
-

07/04/18 (sábado)
21/04/18
31/05/2018

-

Corpus Christi

A entrega do requerimento de 2ª chamada ao aluno, para que se efetive o
pagamento da taxa na tesouraria da escola, dar-se-á no último dia de
realização das provas.
- Horário de Funcionamento da tesouraria:
Manhã (segunda a sexta de 7h às 12h);
Tarde (segunda a quinta de 13h30 às 17h e na sexta de 13h30 às 16h).
-

Requerimento de
2ª chamada

15 a 21/06/18

-

Jogos Internos

19/06/18

-

Entrega do boletim 1º bimestre

-

Avaliações de Recuperação Paralela
OBS: A Recuperação Paralela é destinada exclusivamente para os
alunos com menos de 14 pontos na somatória de média do 1º
semestre.

-

Retorno às aulas

25 a 28/06/18
02/08/18 (4ª-feira)

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