
ROTEIRO DE ESTUDOS 
1ª PROVA - 2º TRIMESTRE – JUNHO DE 2014  

 
6º ano A 

 
Língua Portuguesa (Professora Claudia) 
Flexão dos adjetivos (Gênero, número e grau) – pág. 106 a 111. 
Sinais de pontuação – pg. 116 a 123 
Fonema do /s/ - pg. 124 e 125 
Produção: A prova de produção será realizada em dia separado. 
Crônica com diálogo- pg. 96 a 105 
*O estudo deve ser realizado através do caderno, guia de estudos e livro Araribá. 
 
Matemática (Professora Márcia) 
- Operações fundamentais; Operações inversas; Resolvendo problemas – Conteúdo e exercícios resolvidos 
do livro didático (páginas 55 a 75) e exercícios do caderno de atividades (páginas 23 a 28). 
- Formas planas (Giros, cantos e ângulos) – Conteúdo e exercícios resolvidos do livro didático (páginas 77 a 
94) e exercícios do caderno de atividades (páginas 30 a 34).  
 
História (Professora Aline) 
Unidades 3, 4 e 5 (Somente os conteúdos selecionados em cada unidade) 
Conteúdos: Características principais sobre cada Civilização (Mesopotâmica, Egípcia, Núbia, Chinesa, 
Indiana, Fenícia, Hebraica, Persa, Tupi, Inca, Maia e Asteca). Aspectos comuns entre as civilizações. Povos 
que formaram a Mesopotâmia. Formação de leis e ordem para organização política e social (pág. 83). 
Materiais: Livro (conteúdo grifado e os exercícios) Guia de Estudo (somente exercícios selecionados), 
caderno (resumos e apontamentos para avaliação). 

  
Geografia (Professor Ariston) 
Unidade 4 – Relevo e hidrografia. Págs. 92 a 112. 
As principais formas de relevo, os agentes transformadores e formadores do relevo. O relevo brasileiro e 
suas principais formas. Bacias hidrográficas brasileiras e seu uso. 
Estudar livro, caderno e guia de estudos. 
 
 
Ciências (Professora Eliane) 
Unidade 4 
 Tema 1 característica dos materiais, 
 Tema 2 os estados físicos dos materiais, 
 Tema 3 as transformações físicas dos materiais, 
 Tema 4 As transformações químicas dos materiais 
 Páginas 96 até 108 + anotações do caderno. Revisar os exercícios também. 
 
  
Inglês (Professora Letícia) 
- Datas, dias da semana, meses do ano (páginas 34, 35, 38, 39) 
- This / That / These / Those (p. 46 e 47; 51 
- Números de 20 a 100 (p. 54 e 55) 
- Nacionalidades (p. 56 e 57) 
- A / An (p. 53) 
- His / Her (48, 49) 
- CADERNO 
 
Espanhol (Professora Andréa) 
Vocabulário: Profissões (Páginas 114 e 115) 
  Partes do Corpo (Páginas 116 e 117) 
Verbos (Páginas 51,52 e 105) – Irreg. IE / GO 
Exercícios da página 46. 
 
 
 


