COLÉGIO VERITAS.
RJ 09/06/17
Para: 6º ano MA / MB

Circ. 39 /17
Calendário P2- 2º Bimestre – 6º ano MA / MB

23/06 – SIMULADO às 10h20
26/06 – História / Inglês
27/06 – Português / Redação
28/06 – Geografia
29/06 – Ciências
30/06 – Matemática
AVISOS
*Todas as provas serão aplicadas às 7h30, porém o aluno (a) não poderá sair antes de 8h20. Após o término da prova os
alunos estão liberados.
*A matéria da prova está no mural da sala de aula.
*03/07 - 2ª chamada às 12h (somente com atestado médico)
*03, 04 e 05/07 – Aula normal
*06/07 – Conselho de Classe (Não haverá aula nesse dia)
*07/07 – Entrega do Boletim do 2º bimestre com os Responsáveis na Escola no horário de 9h até 12h (Não haverá aula
nesse dia, somente Escola Aberta aos pais com os professores e equipe pedagógica)
*10/07 à 14/07 – Prova de Recuperação Paralela do 1º semestre às 12h. (com aula normal de manhã).
*15/07 à 30/07 – Férias
*31/07 – Volta às aulas

MATÉRIA DA PROVA – P2
Matemática – Unidade 04 capítulos 02 – múltiplos e divisores
Unidade 05 capítulo 01 – Gráficos e capítulo 02 – Tabelas
Unidade 06 capítulo 01 Elementos fundamentais e capítulo 02 – Polígonos
Ciências – capítulo 03 Recursos minerais e capítulo 04 Solo saúde e cuidados / Estudar também pelo Caderno, resumo e
revisões além da apostila.
Português – Interpretação de texto, encontros vocálicos, pág. 40 à 46 e caderno. Poema pág. 49, monossílabos tônicos,
oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Divisão silábica, questões do livro: A Droga da Obediência.
Geografia – unidade 04 formação do relevo / cap.02 relevo terrestre e unidade 05 cap. 01 dinâmica das águas e cap. 02
rios e lagos.
História- cap. 01, Períodos Históricos, cap.02, Organização política e cultural. Cap.03, Atenas e Esparta
Inglês- Unit. Chapter 01, What day is today? / Chapter 02, How much is it? / Páginas: 344 a 364.
Música - Para avaliação de Música serão solicitados duas atividades, dia 23/06 – Avaliação em sala com o professor, e
dia 30/06 entrega do trabalho bimestral.
Redação – Texto narrativo – Contação de história.

Atenciosamente
Coordenação

