
ROTEIRO DE ESTUDOS 
1ª PROVA - 3º TRIMESTRE – OUTUBRO DE 2013  

 
 

6º ano A 
 
Língua Portuguesa (Professora Claudia) 
Pronomes: Pessoais, tratamento, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos. 
Páginas 177 a 180 / 188 a 195 
Verbos - Páginas 216 a 220 
Fonema do Z - Páginas 156 a 157 
Linguagem Poética – Versos, rima, ritmo, estrofes - Páginas 204 a 215 
O estudo deve ser feito através do caderno e do livro Araribá. 
 
Matemática ( Professora Márcia) 
Numerais decimais 
Operações com números decimais 
Expressões numéricas 
Páginas 165 a 212 
 
História (Professora Aline) 
*Capítulo 7 – Seção “Leitura sobre o tema” págs. 115-118 mais os exercícios da pág. 119. Complementar o 
estudo do capítulo retomando as questões do quiz sobre o conteúdo no caderno. 
*Capítulo 8 – Leitura da seção “Painel” págs. 144-150 complementando o estudo com os tópicos criados no 
caderno sobre povos pré-históricos e seu cotidiano, trabalho, ferramentas, alimentos, vestimenta, 
agricultura, moradia, arte, etc. 
*Capítulo 10 – Seção “Leitura sobre o tema” págs. 169-170 (incluindo exercícios). Complementar os estudos 
com as reflexões levantadas em aula sobre identidade cultural e preservação. 
 
Geografia (Professor Ariston) 
Constituição das cidades modernas, camadas atmosféricas e problemas oriundos da exploração dos 
espaços metropolitanos e a decorrência destes problemas (poluição).  
Páginas: 171 a 190 e anotações de classe. 
 
Ciências (Professora Eliane) 
Unidade 7 – O ar e os Seres Vivos  
Capítulo 2 – Poluição do ar (Páginas 186 a 193) Dica: Poluentes do ar, efeito estufa, camada de gás ozônio 
e chuva ácida. / Catalisador (Página 192) 
Capítulo 3 – O ar e a saúde humana (Páginas 194 a 197) Principais doenças e como evitá-las. 
Unidade 8 – Páginas 206 a 215 (Capítulo 1 e 2) 
Estudar pelo livro e anotações do caderno. 
 
Inglês (Professora Juliana) 
Unit 3 family pg 74, 75 
Personal pronouns and possessive adjectives pg 74, 75 
Adjective order and clothes pg 76, 77 
Prepositions of place pg 78, 79 
Present continuous affirmative pg 80, 81 
Não se esqueça de consultar seu caderno e os jogos/atividades do site macmillan.com 
 
Espanhol (Professora Danielle) 
Presente de Indicativo (Irregulares) – página 67 y 68  
Los aspectos físicos y la personalidad-página 69 (entera) 
Conjunciones “y” “e” , “o” “u”: página 70 
Género  y número de los adjetivos - página 71 
Género textual: El texto expositivo – página 72 
Vocabulario: La casa – página 78 
CUADERNO: Texto sobre los cuentos de hadas 

http://macmillan.com/

