AVALIAÇÃO GLOBALIZADA
6º ANO- 2º TRIMESTRE - 2018
Emissão: Quinta-feira, 16 de agosto de 2018

CONTEÚDOS
GRUPO I
05 de setembro de 2018 (quarta-feira)
Língua Portuguesa – Classes gramaticais: substantivo,
adjetivo (classificação, flexão de gênero, número e
grau). Literatura: Funções da linguagem. Livros: “A ilha
perdida” e “O rubi do Planalto Central”.

GRUPO II
1º de setembro de 2018 (sábado)
Artes - As cores da emoção: cores quentes, frias e
neutras, Policromia e monocromia, A cor-pigmento, Luz
e sombra (Caravaggio), Tipos de sombra, Tenebrismo e
cenas de gênero, A composição de uma obra de arte,
Simbolismo na arte flamenga (Jan Van Eyck).

Matemática – Critérios de divisibilidade; Múltiplos e
divisores; Potenciação, Raiz quadrada e Expressões
numéricas; Frações e porcentagens; Números decimais.

Ciências – Capítulo 8 – Conhecendo a água.
Capítulo 9 – Propriedades da água.

Inglês –- Simple present, Present continuous, some x
any, countable x uncountable nouns, how much x how
many.

Geografia - Unidade 4 - As diferentes formas de relevo,
a classificação e atuação dos agentes internos e
externos, a influência do relevo em atividades humanas.
Unidade 5 - As camadas da Terra, a classificação das
rochas, fonte de energia e matrizes energéticas.

História – Povos da Mesopotâmia; A civilização egípcia,
hebreus, persas e fenícios; Formação e unificação da
China; A Índia e sua cultura milenar.
Observações:
 No dia 1º de setembro (sábado) será realizada a avaliação globalizada do grupo II como reposição do dia letivo
25/05 (greve dos caminhoneiros). Todos os alunos farão a prova pela manhã. (8h às 10h)
 No dia 05 de setembro, quarta-feira, os alunos poderão sair às 10h15 (matutino) ou às 16h15 (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 comprar o lanche na lanchonete deverão fazê-lo no início do horário.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTORIZAÇÃO
Eu,

____________________________________________________________,

responsável

pelo

aluno(a)

____________________________________ do 6º ano A, autorizo meu(minha) filho(a) a sair às 10h15 (matutino)
no dia 05 de setembro de 2018, 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.

