
CRONOGRAMA AV2 – 2º TRIMESTRE 

6°ANO 

 

DATA DISCIPLINA CONTEÚDO 

21/08 

Redação  Conto maravilhoso e fábula (características do gênero) 

Ciências 

 Desgaste e contaminação do solo. (CAP. 8) 

 Estudar fichas e atividades  

 Estudar as anotações feitas durante as aulas com o 

recurso multimídia. 

 
 
 
 

22/08 Geografia 

Percurso 11 

 A História da Terra 

 O tempo da natureza 

 A Litosfera, atmosfera, hidrosfera e a biosfera 

 Rochas sedimentares na pista dos fósseis 

 As Eras Geológicas, Teoria da deriva continental e das 
placas tectônicas. 

23/08 

Português 

 Adjetivos 

 Flexão dos substantivos 

 Gênero, número e grau. 

24/08 

Matemática 
 Medidas e números decimais. (CAP. 8, PÁG. 162 a 

179).  

Inglês 

Capítulo 5: Neighborhood pgs: 58 à 69  

 

 Places around the neighborhood pg: 58, 59 and 68 

  There be:  

Uso do: THERE IS - THERE ARE (Afirmative form)    pg: 60, 

64,66 and 67 

                 THERE ISN'T - THERE AREN'T  (negative form) 

pg. 60, 64, 66 and 67 

                 IS THERE - ARE THERE (Interrogative form) pg. 

60, 64, 66 and 67 

 

 Prepositions of place ( Next to - between - on - across 

from) pg. 61, 64 and 67 

 Numbers pg. 61  

 Ask, give, and receive directions to get to a place. pg. 

63 and 65 

  Use location maps. pg. 63 and 65 

 Workbook pgs: 115 and 116 (Review)  

 Extra Reading pgs: 128 

 A little more of there be pg: 138 



25/08 

História 
 A civilização Grega. (CAP. 9)  

Ensino 
Religioso 

 Intolerância religiosa e cultura de paz.  

 Objetos sagrados 

ARTES 

A nota de AV2 será composta através das atividades 

desenvolvidas em sala de aula.  

 

 Projeto e pintura de figura humana conforme a lei da 

frontalidade no Egito Antigo.  

ROBÓTICA 

Para compor a nota de AV2, será realizada uma prova prática 

no dia 29/08/2017.  Será feito algumas questões também em 

sala de aula. 

 Medidas de comprimento 

 Ângulos e rotação 

 Mecanismos robotizados; 

 Sensor de rotação e sensor de distância 

MÚSICA 
A nota de AV2 será composta através de uma prática que 

acontecerá no dia 30/08/2017.  

Os alunos se apresentarão no hall do colégio.   

 

Atenciosamente,  

Equipe Pedagógica. 


