Colégio Santa Bartolomea Capitanio
www.bartolomea.com.br- Fone: 2101-0300
Comunicado nº 010/2017 – Ensino Fundamental II (Cronograma de Avaliações)
Macapá-AP, 03 de março de 2017.
Senhores Pais,
No período de 13 a 24 de março serão realizadas as Avaliações Discursivas do 1º trimestre. Cada avaliação
discursiva valerá 10,0 (dez) pontos e será composta pelos conteúdos desenvolvidos durante este trimestre.
É fundamental o acompanhamento permanente dos pais, para que os alunos desenvolvam hábitos de estudos e
revisão permanente dos conteúdos estudados, diminuindo, assim, as tensões e as dificuldades no desenvolvimento das
atividades escolares.
As avaliações acontecerão nos horários normais das disciplinas, por isso, devem estar com o material de uso
diário, livros e cadernos, conforme o horário de aula.
OBS.: As avaliações de segunda chamada, acontecerão no período de 03 a 07/04/2017. Em caso, de ausência por
motivo de saúde, os responsáveis deverão dirigir-se à secretaria escolar munidos do atestado médico para os
procedimentos cabíveis. Ressaltamos que os alunos com notas inferiores a 7 pontos, serão reavaliados durante o
processo, sendo o aluno orientado diretamente pelo professor da disciplina.

CALENDÁRIO DAS AVALIAÇÕES DISCURSIVAS – 1º TRIMESTRE (6º ANO C)
Data

Disciplina

Segunda-feira
13/03

Matemática

Terça-feira
14/03

Redação

Quarta-feira
15/03

Língua Portuguesa

Quinta-feira
16/03

Ciências

Sexta-feira
17/03
Segunda-feira
20/03

Geografia
Artes

Terça-feira
21/03

História

Quarta-feira
22/03

Filosofia

Quinta-feira
23/03

Inglês

Sexta-feira
24/03

Espanhol

Conteúdo
Unidade 1 – Números Naturais
Unidade 2 – Adição e Subtração com Números Naturais
Unidade 3 – Multiplicação e Divisão com Números Naturais
Unidade I – Textos E Gêneros
Capítulo I – A Construção e Os Sentidos do Texto
Leitura, Interpretação e Estudo de Textos Reportagem E Notícia.
A Construção Textual: Texto E Paragrafação
Estudo da língua II – Unid. 1
Linguagens verbal e não verbal;
Linguagens formal e informal;
Variedades linguísticas: Variedade regional;
Interpretação e sentidos do texto.
Unidade 1: um ambiente dinâmico
Tema 1: a vida na terra
Tema 2: o ecossistema
Tema 3: obtenção de alimento
UNIDADE 1: TEMA 1,2,3 e 4 (Páginas 432 a 449)
Unidade 01: O que é arte?
UNIDADE 02: AS ORIGENS DO SE HUMANOS
TEMA 01: A evolução humana
TEMA 03: O Neolítico e a Revolução Agrícola
TEMA 04: O surgimento do comércio e das cidades
O pensar filosófico: a atitude crítica; a atividade relexiva e breve
comentário sobre a história da filosofia.
Cap. 1. A natureza e os primeiros filósofos: do mito ao pensamento
racional; explicação mítica sobre a natureza; o início da fiosofia; a
explicação racional sobre a natureza; a descoberta da naureza.
Cap 2. Os filósofos pré-socráticos: investigando a origem da natureza; as
escolas pré-socráticos; tales: o universo é feito de água; anaximandro: o
universo está a origem de tudo; anaxímenes: o ar dá vida a tudo;
pitágoras: tudo é número.
Verb to be (affirmative, negative and interrogative sentences)
Question words
Countries & Nationalities
Interpretação de texto
Los artículos definidos
Las contracciones.
Los numerales
Las horas

Atenciosamente,
Irmã Zita Rubin
Diretora Pedagógica do CSBC

