COLÉGIO SANTA CATARINA DE SENA
Avenida Nazaré 1016/ Belém- Pará / Fone: 3321-2600
Site: www.cscs.com.br / E-mail: santacatarina@cscs.com.br

Educação e Assistência Social - Brasil

ROTEIRO DE ESTUDOS – 2º BIMESTRE/2018
ENS. FUNDAMENTAL

Período: 21/03 a 21/06/2018
LÍNGUA PORTUGUESA

 Leitura, interpretação e
compreensão de textos.
 Conteúdo do 1º bimestre
(fonologia e fonética)
 Classe de palavras
- Substantivo
- Artigo
- Numeral
- Adjetivo
- Locução adjetiva
 Ortografia
 Sinais de pontuação
 LIVRO PARADIDÁTICO:
 Título: Histórias Russas
Recontada por Ana Maria
Machado. 1ª edição
Editora: FTD
MATEMÁTICA/GEOMETRIA

 Potenciação de números
naturais e decimais;
 Raiz quadrada de um
número natural;
 Expressões
numéricas
envolvendo
todas
as
operações;
 Unidades de medida de
comprimento, massa e
capacidade;
 Figuras
planas
e
espaciais;
 Perímetro de um polígono.
CIÊNCIAS

 Estrutura da terra.
- As rochas.
- Minerais e rochas.
 Transformações
rochas.
 O solo.
 Nosso solo.
 Uso do solo.

das

 Biocombustíveis.
 Temas atuais

 Desequilíbrio Ambiental
- Saneamento básico
- Escassez de água.
- Poluição da água.

uma

escola

GEOGRAFIA

 A representação gráfica
do relevo.
 A terra no sistema solar.
 A terra em movimento.
 A história da terra.
 Teoria
da
deriva
continental e das placas
tectônicas.
 As reformas do relevo
continental e os agentes
do modelado.
 Os desdobramentos
 As falhas e os terremotos.
 O vulcanismo.
REDAÇÃO

 Leitura, interpretação e
compreensão de textos.
 Texto narrativo.
 Texto descritivo.
 Texto narrativo-descritivo
 LIVRO PARADIDÁTICO:
 Título: Histórias Russas
Recontada por Ana Maria
Machado. 1ª edição
Editora: FTD
NGLÊS

 Verbo to be (todas as
formas)
 WH
–
Questions
What/What Color/ How
old/ How
 Características físicas e
de personalidade.
 Vocabulário:
 Cores, numerais de 1 a
51, Objetos escolares.
FILOSOFIA

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

 Conhecer
filosófica.
 Ser sábio.

 O cosmos, o bem e o mal.
 O conhecimento pode nos
tornar pessoas melhores?
 Ver o ser humano como
um “microuniverso”.

ARTES









O espaço da dança
Arte de rua
Arte circense
O improviso na arte
Arte dos povos indígenas
Arte do oriente
Simetria e Assimetria
EDUCAÇÃO FÍSICA

 Handebol:
drible;
arremesso à gol com 3
passadas; regras básicas
 Preparação para os jogos
internos:
 Noções
básicas
dos
desportos que os alunos
participarão nos jogos.
ENSINO RELIGIOSO

 Monoteísmo hoje.
 O Cristianismo, Judaísmo
e
Islamismo
(suas
origens).
 Páscoa Judaica
 Páscoa Cristã
 Unidade VIII: Família
 Vida de Santa Catarina de
Sena
 Unidade III: A rebelião
humana
 Maria: mulher fiel.
HISTÓRIA

 Chavin de Huantar e a
civilização olmeca.
 O Egito Antigo.
 A Núbia e o Reino de
Cuxe.
 Mesopotâmia.
 Hebreus,
Fenícios
e
Persas.

Os conteúdos
descritos
podem
ser cumulativos
ao no
longo
docolégio
ano letivo.
O Calendário OBS:
de Avaliações
e o Roteiroacima
de Estudos
(2º bimestre)
encontram-se
disponíveis
site do
– www.cscs.com.br

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.
 Obs.4:Estes calendários de avaliações poderão sofrer alterações, caso haja necessidade.
DATA
07/04/18
(sábado)
20/04/18
(6ª feira)
21/04/18
(sábado)
30/04/18
(2ª feira)
01/05/18
(3ª feira)
11/05/18
(6ª feira)
12/05/18
(sábado)
31/05/18
(5ª feira)

Requerimento
de 2º Chamada

15 a 21/06/18
19/06/18
(3ª feira)

25 a 28/06/18

27/06/18
(4ª feira)
02/08/18
(5ª feira)

CRONOGRAMA
Plantão Pedagógico para atendimento aos pais ou responsáveis.
Obs.: Comparecer ao plantão com o boletim do(a) aluno(a).
Missa de Santa Catarina de Sena/Dia do Ex-Aluno.
Tiradentes.
Não haverá aula.
Dia do Trabalhado.
Missa em homenagem às Mães.
Aula temática
Local: Auditório do colégio

Horário: 7h30 às 9h30.

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).
Período de realização dos Jogos Internos Catarinenses.
Entrega dos boletins
Realização das Avaliações de Recuperação Paralela em horário a ser
divulgado.
OBS: No dia 27/06/18 (quarta-feira), os alunos do turno da tarde farão a
prova de Recuperação Paralela no turno da manhã, devido o jogo do
Brasil.
Jogo do Brasil. 15h
Reinício das aulas.

A Recuperação Paralela é destinada exclusivamente para os alunos com
menos de 14 pontos na somatória de média do 1º semestre. O cronograma das
avaliações seguirá junto com o boletim do 2º bimestre.
Não haverá 2ª chamada das Avaliações de Recuperação paralela.

O Calendário de Avaliações e o Roteiro de Estudos (2º bimestre) encontram-se disponíveis no site do colégio – www.cscs.com.br

CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES DO 2ºBIMESTRE - 2018
2º BIMESTRE

AVALIAÇÕES

04/05/18
(6ª feira)

DISCIPLINAS

FORMATO DA PROVA

L. Portuguesa

05 questões discursivas + 10
questões de múltipla escolha.

Redação

Construção textual.

AVALIAÇÃO
CONTINUA

07/05/18
(2ª feira)

AVALIAÇÃO
CONTINUA

Ciências/
Ed. Ambiental

08/05/18
(3ª feira)

AVALIAÇÃO
CONTINUA

Geografia/
Inglês

09/05/18
(4ª feira)

AVALIAÇÃO
CONTINUA

História/
Matemática

04/06/18
(2ª feira)

SIMULADO /BLOCO - 1

L. Portuguesa
Redação / Inglês

06/06/18
(4ª feira)

SIMULADO/BLOCO - 2

História
Geografia

08/06/18
(6ª feira)

SIMULADO/BLOCO - 3

Matemática
Ciências

Atividades
realizadas em
sala de aula

AVALIAÇÃO
CONTINUA 1

Ens. Religioso/
Arte/ Filosofia e
Educação Física

Para 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

AVALIAÇÃO
CONTINUA 2

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

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

05 questões discursivas + 10
questões de múltipla escolha.

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

2ª CHAMADA: Horário às 14h30
2º BIM

AVALIAÇÕES

DISCIPLINAS

10/05/18 (5ª feira)

AVALIAÇÃO CONTINUA

L. Portuguesa / Redação/Educ. Ambiental

11/05/18 (6ª feira)

AVALIAÇÃO CONTINUA

Geografia /Inglês/Ciências

14/05/18 (2ª feira)

AVALIAÇÃO CONTINUA

Matemática/ História

11/06/18 (2ª feira)

SIMULADO (BLOCO-1)

L. Portuguesa/ Inglês/ Redação

12/06/18 (3ª feira)

SIMULADO (BLOCO-2)

História/ Geografia

13/06/18 (4ª feira)

SIMULADO (BLOCO-3)

Matemática / Ciências

O Calendário de Avaliações e o Roteiro de Estudos (2º bimestre) encontram-se disponíveis no site do colégio – www.cscs.com.br

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO – 2º BIMESTRE – 6º ANO
DISCIPLINA

AVALIAÇÃO CONTÍNUA

 Avaliação formal
L.
PORTUGUESA

REDAÇÃO

VALOR

SIMULADOS

8,0 pts

 Atividades e vistos

2,0 pts

 Produção de texto

8,0pts

 Atividades em sala referente ao Livro
Paradidático.

2,0 pts








INGLÊS
HISTÓRIA
GEOGRAFIA

CIÊNCIAS

MATEMÁTICA/
GEOMETRIA

ENS.
RELIGIOSO

EDUC. FÍSICA
ARTE

EDUC.
AMBIENTAL

FILOSOFIA

Bloco I
Avaliação formal com 15 questões de múltipla
escolha, incluindo questões referentes ao
paradidático: 10,0 pts.
Bloco I
Produção Textual: 8,0 pts (Produção com base
no livro paradidático).
Atividades do livro paradidático. 1,0 pt.
Produção textual do caderno de revisão para o
simulado. 1,0 pt.
Período de entrega: 21 a 24/05/18 de acordo
com o horário de aula de cada turma.

 Avaliação formal.

8,0 pts

 Vistos: livro, caderno e folhas
xerografadas.
 Avaliação formal.
 Avaliação formal

2,0 pts

 Atividade interdisciplinar
 Avaliação formal.
 Vistos: livro, caderno e folhas
xerografadas.
 Atividade interdisciplinar
 Avaliação formal

1,0 pt
8,0 pts
1,0 pts
1,0 pt
8,0 pts

Bloco III

 Atividades: Geometria: construção de
sólidos geométricos – Matemática:
atividade envolvendo potenciação, raiz
quadrada, construção de gráficos.

2,0 pts

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

10,0 pts
9,0 pts

 Atividades individuais e em grupos
realizadas em sala de aula durante o
bimestre:
 Data de realização: 09 e 10/05/18 de
acordo com o horário de aula de cada
turma

10,0pts

 Participação nas aulas práticas

10,0pts

 Trabalhos com suporte do livro
didático.
 Diário do artista.

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

 Atividade Avaliativa realizadas em sala. 10,0 pts

5,0 pts
5,0 pts

 Avaliação formal

10,0pts

 Avaliação formal
 Data: 15/05/18, no horário de aula de
cada turma.
 Atividade interdisciplinar

9,0 pts
1,0pt

 Data: 07/06/18 para as turmas A, B e C e dia
08/06/18 turma 6º D.
 Participação nas aulas práticas: 10,0 pts
Atividades semanais realizadas em sala, com
suporte do livro didático: 10,0 pts
 .História em quadrinhos. 5,0 pts (entrega da
atividade: 14 a 18/05//18 conforme horário de
aula de cada turma),
 Atividade em forma de teatro. 5,0 pts (período:
21 a 26/05/18 de acordo com o horário de aula
de cada turma).
 Atividade em equipes: “Produção de normas de
boa convivência”, realizada em dala de aula de
acordo com o horário de cada turma. (8,0 pts)
 Data de realização: 29/05/18.
 Atividades: exercícios e participação nas
produções em sala de aula. 2,0 pts.

“A essência da oração consiste na capacidade de amar fortemente”
Savina–Petrilli
O Calendário de Avaliações e o Roteiro de Estudos (2º bimestre) encontram-se disponíveis no site do colégio
www.cscs.com.br

