
 

 

ROTEIRO DE ESTUDOS PARA  
AS AVALIAÇÕES BIMESTRAIS 

6º ANO – ENSino FUNDAMENTAL 

DATAS / HORÁRIO DISCIPLINAS 

26/04 – 2ª feira / 7h30 às 11h30 Redação / Int. Textual (10) / Filosofia (10) 

27/04 – 3ª feira / 7h30 às 11h30 Ciências (10) / História (10) 

28/04 – 4ª feira / 7h30 às 11h30 Geografia (10) / Geometria (10) 

29/04 – 5ª feira / 7h30 às 11h30 Álgebra (10) / Espanhol (10) 

30/04 – 6ª feira / 7h30 às 11h30 Inglês (10) / Gramática (10) / Arte (10) 

03/05 – 2ª feira / 7h30 às 11h30 Mat. Básica (10) / Ens. Religioso (10) 

04/05 – 3ª feira / 7h30 às 12h Simulado – 50 questões 

 

 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 Reportagem, págs 58 a 107 do livro Todos os Textos / Nivelamento: 

Linguagem formal e informal, denotativa e conotativa / Material para estudo: Livro didático e Material complementar fotocopiado. 
INTERP. TEXTUAL: Análise da obra Dom Quixote / Material para estudo: Paradidático Dom Quixote de Miguel de Cervantes. 
FILOSOFIA: Cap. 02 – Os filósofos pré-socráticos / Investigando a origem da natureza / Tales, Anaximandro, Anaxímenes e 
Pitágoras, págs 26 a 34 / Obs: As questões serão subjetivas. 
CIÊNCIAS: Cap. 03 – Hidrosfera: água no planeta Terra, págs 62 a 69 do livro / Cap. 5 – Terra: uma esfera em movimento no 
espaço, págs 94 a 103 / Atividades no livro e no caderno. 
HISTÓRIA: Cap. 4 – Egito e Mesopotâmia. 
GEOGRAFIA:  Cap. 3 – Representações do espaço geográfico, págs 48 a 74. 
GEOMETRIA: Cap. 5 – Ângulos, retas paralelas e retas concorrentes, págs 132 a 148. 
ÁLGEBRA: Multiplicação de números naturais, pág 49 / Divisão de números naturais, pág 53 / Situações-problema envolvendo as 4 
operações, pág 62 / Potenciação de números naturais, pág 65 / Leitura e propriedades da potenciação, pág 67 / Expressões 
numéricas envolvendo as operações estudadas, pág 72. 
ESPANHOL: Unidad 02: Vocabulario sobre las características físicas y el cuerpo humano, págs 23 e 25 / Verbos ser, tener y llevar 
en presente de indicativo, pág 28 / Género y número del sustantivo y los artículos definidos e indefinidos, pág 30 / Lectura y 
interpretación textual. 
INGLÊS: Estudar tarefa no caderno de revisão / Unidade 02 livro, págs 23 a 34 e seus respectivos conteúdos: Be Questions and 
Short Answers; Possessive Adjectives / Vocabulary: Nationalities; Family / Textos abordados em sala de aula e Anotações no 
Caderno. 
GRAMÁTICA: Cap. 03 – As variedades de uma língua plural (variedades linguísticas), págs 35 a 48 da gramática e págs 45 a 55 do 
livro Português Linguagens / Cap. 05 – A expressão escrita (I): ortografia e divisão silábica, págs 70 a 93 da gramática e págs 137 a 
139 do livro Português Linguagens. 
ARTE: Unidade 1 – A arte pode expressar quem somos? (págs 8 a 13) / Cap. 1 – Arte e identidade, págs 14 a 47 / Nivelamento – 
Linguagens, códigos e sinais (Eu me comunico; Língua de sinais; Teatro em libras; Comunicação sonora; Gumboot; Transmissão de 
mensagens; Cinema mudo). 
MAT. BÁSICA: Sistema de numeração decimal: leitura, escrita, valor posicional, representação usando todos os algarismos. 

Operação com os números naturais: adição, subtração, multiplicação, divisão por meio de situações problemas. / Obs: Estudar 
como suporte as listas trabalhadas em sala de aula como suas anotações. 
ENS. RELIGIOSO: Cap. 02 – Deus é um só? (págs 24 a 34) / Obs: Utilizar a bíblia durante a avaliação. 

 
Atenciosamente, 

                                                                         Direção Pedagógica e Geral. 
 

Dig: Gustavo 

 


