CIEI – 1º BIMESTRE 2018 - CALENDÁRIO DE AVALIAÇÕES
6 º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL II
Data da
prova

Disciplina

07/03

PORTUGUÊS
REDAÇÃO

07/03

MATEMÁTICA

07/03

ARTES

08/03

INGLÊS

08/03

CIÊNCIAS

09/03

ALEMÃO

15/03

GEOGRAFIA

16/03

INFORMÁTICA

16/03
22 e 23/03
22/03

EDUCAÇÃO
FÍSICA
ALEMÃO
ORAL
TRABALHOS
MANUAIS

23/03

HISTÓRIA

23/03

MÚSICA
TEÓRICA

28/03

PORTUGUÊS

28/03

INGLÊS

Conteúdo
Produção de texto: elementos do gênero narrativo/
Característica do HQ / a marca da oralidade.
- Números naturais e sistema de numeração
- Sistema de numeração egípcio
- Sistema de numeração romano
- Os números naturais
- Igualdade e desigualdade
- A reta numérica e os números naturais
- Base de um sistema de numeração
-Sistema de numeração decimal
- Leitura e escrita de um número decimal
Geometria:
- Figuras geométricas planas
- Sólidos geométricos.
O que é Arte?
Unit 1
Verb Be All forms, subject pronouns, possessive adjectives.
Days of the week, numbers 0-100, greetings, the world,
classroom language.
O Universo, o Sistema Solar e a Terra.
Zahlen 1 bis 20; Monate und Jahreszeiten; Farben;
Bestimmter Artikel; Hörverstehen.
Unidade 1 – A Geografia e a compreensão do mundo
Registros complementares feitos no caderno do aluno.
Entrega de modelos concluídos para apresentação em
slides para apresentações de palestras.
Natação: Elementos dos nados crawl e peito.
Lektionen Start und 1.
Customização de bolsa de tecido com apliques.
O que é História?
A História e o Tempo.
Os seis tipos de vozes – percepção, características,
exemplos.
Unidade I – capítulo I e capítulo II – interpretação de texto
e assuntos gramaticais.
Unit 2
A/An, plurals, demonstratives, adjectives, imperatives, let’s
Things, colours, adjectives, modifiers, feelings.

04/04

ARTES

05/04

INGLÊS
ORAL

05/04

TRABALHOS
MANUAIS

06/04

ALEMÃO

06/04

MÚSICA
PRÁTICA

09/04

CIÊNCIAS

09/04

PORTUGUÊS
REDAÇÃO

11/04

MATEMÁTICA

12/04

GEOGRAFIA

13/04

EDUCAÇÃO
FÍSICA

13/04

HISTÓRIA

13/04

INFORMÁTICA

Arte Primitiva.
Unit 3
Present Simple All forms, word order in questions
Verb phrases, jobs, question words.
Culinária de assados – biscoitos.
Lektion 1; Leseverstehen.
Escolha de uma música para execução vocal.
A Atmosfera.
Produção de texto: o conto - elementos da narrativa /
tipos de narrador.
Números naturais e sistema de numeração
- Base de um sistema de numeração
-Sistema de numeração decimal
- Leitura e escrita de um número decimal
- Operações com números naturais
- Adição com números decimais
- Algumas propriedades da adição
-Subtração com números naturais
-Relação fundamental da subtração
-Expressões numéricas com adições e subtrações
Expressões numéricas com as quatro operações
-Potenciação de números naturais
-Propriedades da potenciação
Radiciação de números naturais
-Expressões numéricas com números naturais
Geometria:
Figuras geométricas planas
- Planificação de sólidos geométricos
- Corpos redondos
- Visão espacial
Unidade 2 – Cartografia
Registros complementares feitos no caderno do aluno.
Basquetebol: técnica básica de jogo.
O ser humano em busca de suas origens.
Trabalho colaborativo em conta Google: Desenvolvimento
do trabalho usando Ambiente Google. Apresentação
usando os modelos de apresentação em slides abordando
tema SEC de Linguagens e Culturas.

