
 
 

 

ROTEIRO DE ESTUDOS PARA  
AS AVALIAÇÕES MENSAIS 

6º ANO – ENSino FUNDAMENTAL 

DATAS / HORÁRIO DISCIPLINAS 

22/03 – 2ª feira / 7h30 às 11h10 Redação / Int. Textual (10) / Filosofia (10) 

23/03 – 3ª feira / 7h30 às 11h10 Ciências (10) / História (10) 

24/03 – 4ª feira / 7h30 às 11h10 Geografia (10) / Geometria (10) 

25/03 – 5ª feira / 7h30 às 11h10 Álgebra (10) / Espanhol (10) 

05/04 – 2ª feira / 7h30 às 11h10 Inglês (10) / Gramática (10) 

 

 As avaliações serão realizadas totalmente on-line, através da Plataforma Zoom Educa. Para tanto,  é 
necessário   fazer cadastro prévio seguindo todas as orientações disponíveis no nosso site 
www.madresavina.com.br, na parte dos Tutoriais; 
 

 Durante a aplicação das avaliações, o aluno deverá também, estar logado e presente no Aplicativo  Zoom  
(Sala de aula virtual), fardado e com a câmera ligada, para ser fiscalizado durante a avaliação e ter sua nota 
computada no boletim final; 

 

 O aluno deverá seguir rigorosamente o horário de início e término das avaliações; 
 

 Durante a semana de avaliação, não haverá aula. 

 
REDAÇÃO: Unidade 02: Cap. 01 – Gênero Jornalístico Notícia / Cap. 02 – Entrevista, págs 58 a 107 do livro Todos os 
Textos. 
INTERP. TEXTUAL: Cap. 01 e 02 – Textos multimodais (cartuns, charges, tirinhas, anúncio publicitário), págs 10 a 27 / 
Nivelamento: habilidades e competência leitora (interpretação de textos diversos) / Fontes de estudo: livro de interpretação 
textual, fotocopiadas e atividades no caderno. 
FILOSOFIA: Do mito ao pensamento racional / Modos diversos de compreender a natureza / Explicação mítica sobre a 
natureza / O início da filosofia: a explicação racional da natureza / A descoberta da natureza, págs 14 a 25. Obs: As 
questões serão subjetivas. 
CIÊNCIAS: Cap. 01 – A estrutura do planeta e a litosfera, págs 18 a 37 do livro / Cap. 02 – Litosfera: o solo, págs 43 a 56 / 
Conteúdo para nivelamento: As plantas / Atividades no livro e no caderno. 
HISTÓRIA: Cap. 1 – Tempos e lugares da história / Cap. 2 – Na África, nossos antepassados / Cap. 3 – O povoamento do 
continente americano. 
GEOGRAFIA:  Cap. 01 – Paisagens do mundo (págs 13 a 35) / Cap. 02 – Localização (págs 36 a 47). 
GEOMETRIA: Cap. 3 – Sólidos geométricos: poliedros e corpos redondos, prismas e pirâmides, págs 84 a 100. 
ÁLGEBRA: Cap. 01 – Números naturais e sistema de numeração / Sistema de numeração egípcio (pág 17) / Sistema de 
numeração romano (pág 19) / Sistema de numeração decimal (pág 21) / Arrendodamentos (pág 27) / Números naturais 
(pág 29) / Cap. 02 – Operações com números naturais / Adição de números naturais (pág 40) / Propriedades da adição 
(pág 42) / Subtração de números naturais (pág 44) / Multiplicação de números naturais (pág 49). 
ESPANHOL: Presentaciones, pág 06 / Nacionalidades, pág 09 / Pronombres interrogativos, pág 12 / Verbos en presente 
de indicativo, pág 13 ser/estar/vivir/llamarse/estudiar / Leitura e interpretação textual. 
INGLÊS: Estudar tarefa no caderno de revisão. Unidade 01 do livro, págs 12 a 22 e seus respectivos conteúdos: Be 
Affirmative and Negative – Long and Short Forms. Vocabulary: School Subjects; Basic adjectives. Textos abordados 
em sala de aula e Anotações do caderno. 
GRAMÁTICA: Cap. 01 – Linguagem: ação e interação (conceitos e identificação de locutores, tipos de linguagem). 
Linguagem: ação e interação, págs 12 a 16 da gramática, págs 20 a 29 no livro de português e linguagens / Cap. 02 – Da 
língua ao texto, do texto ao discurso (conceito e identificação de língua, fala, enunciado, texto, discurso, intencionalidade 
discursiva, coesão e coerência textual, texto, parágrafo, frase, tipos de frase), págs 17 a 34 da gramática, págs 101 a 108 
do livro de português e linguagens / Cap. 04 – Fonema e letra: distinção e determinação do número de letras e fonemas, 
classificação de fonemas, sílaba (tônica, átona, classificação quanto a sílaba tônica), Encontros vocálicos e consonantais; 
Dígrafo, Ortoepia e Prosódia), págs 50 a 59 da gramática, págs 109 a 111, 137 a 139 do livro de português e linguagens / 
Leitura e interpertação de Conto Fantástico. 
 

Atenciosamente, 
                                                                         Direção Pedagógica e Geral. 

 
 

Em: 24.03.2021                                                                                                                                                                        Dig: Gustavo 
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