AVALIAÇÃO GLOBALIZADA
6º ANO- 1º TRIMESTRE - 2019
Emissão: Quarta-feira, 10 de abril de 2019

CONTEÚDOS
GRUPO I
GRUPO II
23 de abril de 2019 (terça-feira)
24 de abril de 2019 (quarta-feira)
Língua Portuguesa – Interpretação dos livros de Ciências – Camadas da Terra. Recursos naturais.
leitura Petrus Logus – O guardião do tempo e Solo: formação, composição, tipos, degradação, usos,
Pollyana. Fonema. Divisão silábica. Acentuação o solo e a ação humana. Produção do solo.
tônica. Acentuação gráfica. Regras de acentuação.
Linguagem verbal. Linguagem não verbal. Linguagem
formal. Linguagem informal. Variação linguística.
Classificação quanto a posição da sílaba tônica.
Dígrafo.
Matemática – Números e operações. Múltiplos e História – Conhecer o passado. Origens da Terra e
divisores.
das culturas humanas. As primeiras sociedades
humanas.
Inglês –- Wh questions. Demonstrative pronouns. Geografia – Os mapas e a cartografia. Os mapas e
Possessive adjective. Subject pronouns. Verb to be. sua linguagem. A rotação da Terra e o fuso horário.
Articles (A/AN).
Orientações e localizações na Terra.
Artes – Impressionismo. Abstracionismo. Tipos de
desenhos.
Observações:
 A avaliação globalizada tem como tema os livros de leitura obrigatória.
 Nos dias 23 e 24 de abril, os alunos poderão sair às 10h30 (matutino) ou às 16h30 (vespertino), desde que
tenham a autorização (abaixo) devidamente assinada pelo responsável.
 Os alunos deverão estar uniformizados, trazer apenas o material necessário para responder as avaliações e o
seu lanche, os que desejarem comprá-lo na lanchonete deverão fazê-lo no início do horário.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTORIZAÇÃO
Eu,

____________________________________________________________,

responsável

pelo

aluno(a)

____________________________________ do 6º ano ______, autorizo meu(minha) filho(a) a sair às 10h30
(matutino) ou às 16h30 (vespertino) nos dias 23 e 24 de abril de 2019, após o término da avaliação globalizada.
________________________________________________________
Assinatura do responsável
ESTE DOCUMENTO NÃO AUTORIZA O ALUNO A SAIR SOZINHO DA ESCOLA. PARA ISSO, ELE PRECISA TER A CARTEIRINHA DE
LIBERAÇÃO FEITA NA SECRETARIA.

