AVALIAÇÃO GLOBALIZADA
6º ANO- 2º TRIMESTRE - 2019
Emissão: Sexta-feira, 08 de agosto de 2019

CONTEÚDOS
GRUPO I
GRUPO II
28 de agosto de 2019 (quarta-feira)
29 de agosto de 2019 (quinta-feira)
Língua Portuguesa – Substantivo (flexão de gênero, Ciências – Água: Composição, mudança de estado
número e grau; classificação, definição, formação). físico, ciclo da água, propriedades da água, a água e
Adjetivo (flexão de gênero, número e grau; os seres vivos, hidrosfera, usos da água e conservação
classificação, definição, formação). Artigo. Numeral. de mananciais (Capítulos: 8, 9, 10, 11, 12 e 13).
Pronome. Colocação pronominal.
Elementos da
comunicação. Funções da linguagem. Figuras de
linguagem.
Conotação.
Denotação.
Livros
paradidáticos: A Ilha perdida e Histórias divertidas.
Matemática – Unidade 4: frações (toda). Unidade 5:
números decimais (toda). Unidade 2: geometria e
primeiros passos. Unidade 6: geometria de medidas
(cap. 17 e cap. 18)

História – Egito, Mesopotâmica e Reinos africanos.

Inglês –Simple present. Some
x Any.
Quantifiers (much, many, a lot of). Countable x
uncountable nouns.
Artes – Primeiro e segundo plano. Perspectiva.
Mistura das cores. Cores primárias, secundárias e
terciárias.

Geografia – Cap.11 – O relevo e suas formas. Cap. 12
– O relevo e os fatores internos. Cap.13 – O relevo e
os fatores externos. Cap.15 – A ação das águas e as
paisagens da Terra. Cap. 16 – As águas oceânicas.

Observações:
 A avaliação globalizada tem como tema os livros de leitura obrigatória.
 Nos dias 28 e 29 de agosto, 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 28 e 29 de agosto 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.

